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RESUMO 

  

O objetivo da presente dissertação foi compreender o processo de construção de ideias e 

crenças sobre o padre Cícero a partir das narrativas da experiência religiosa de nove 

professores da rede pública municipal de educação de Juazeiro do Norte – Ceará, para, 

em seguida, analisar como estas repercutem nas práticas pedagógicas, contribuindo ou 

não para o diálogo inter-religioso. As disciplinas curriculares focadas foram Estudos 

Regionais e Ensino Religioso, ministradas nos anos finais do Ensino Fundamental. 

Tratou-se de uma investigação qualitativa (BOGDAN e BICKLEN, 1994), fundamentada 

nos aportes teórico-metodológicos da pesquisa (auto)biográfica em educação (JOSSO, 

2007, 2010); (DELORY-MOMBERGER, 2008, 2012, 2014). As narrativas dos docentes 

foram tecidas no dispositivo de pesquisa e de formação denominado Círculo Reflexivo 

Biográfico (OLINDA, 2010) e foram interpretadas no círculo hermenêutico proposto por 

Moraes (2003), intitulado Análise Textual Discursiva. Todo o processo foi acompanhado 

da técnica do diário de itinerância (BARBIER, 2007). Quanto ao padre Cícero, o trabalho 

encontra-se essencialmente fundamentado em Dumoulin (2017). Tanto as narrativas 

quanto o tratamento didático-pedagógico em torno dessa figura pública polêmica refletem 

contradições, incompreensões e impasses que dificultam o diálogo inter-religioso, tratado 

no presente trabalho na perspectiva dos direitos humanos e do processo de 

espiritualização do ser (TEIXEIRA, 2003, 2014); (WOLFF, 2014); (PANIKKAR, 2007). 

Ficou evidente a necessidade de investimentos na formação dos professores e no 

aprimoramento/aprofundamento nos processos de ensinar e de aprender. O mito padre 

Cícero precisa ser problematizado, fazendo surgir o sacerdote e político que deixou 

exemplos significativos sobre os caminhos a serem percorridos por uma igreja que 

respeita a fé popular e se compromete com a reversão de quadros de subalternização e 

desigualdades sociais. Ainda há muito a se realizar no sentido de haver uma maior 

abertura para práticas pedagógicas que contribuam com o diálogo inter-religioso e, 

consequentemente, com a construção da paz social no contexto das religiões. 

  

Palavras-chave: Padre Cícero; Ensino Religioso; Estudos Regionais; Diálogo Inter-

Religioso.        

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

  

The objective of this dissertation was to understand the process of constructing ideas and 

beliefs about Father Cícero from the narratives of the religious experience of nine teachers 

from the municipal public education network of Juazeiro do Norte - Ceará, and then 

analyze how these repercussions on pedagogical practices, whether or not they contribute 

to interreligious dialogue. The curricular subjects focused were Regional Studies and 

Religious Education, taught in the final years of Elementary School. It was a qualitative 

research (BOGDAN and BICKLEN, 1994), based on the theoretical-methodological 

contributions of (self)biographical research in education (JOSSO, 2007, 2010); (Delory-

Momberger, 2008, 2012, 2014). The narratives of the teachers were woven into the 

research and training device called Biographical Reflective Circle (OLINDA, 2010) and 

were interpreted in the hermeneutic circle proposed by Moraes (2003), entitled Discursive 

Textual Analysis. The entire process was accompanied by the roaming log technique 

(BARBIER, 2007). As for Father Cícero, the work is essentially based on Dumoulin 

(2017). Both the narratives and the didactic-pedagogical treatment around this 

controversial public figure reflect contradictions, incomprehensions and impasses that 

hinder interreligious dialogue, treated in the present work in the perspective of human 

rights and the process of spiritualization of being (TEIXEIRA, 2003, 2014); (WOLFF, 

2014); (PANIKKAR, 2007). The need for investments in teacher training and 

improvement / deepening in the processes of teaching and learning was evident. The myth 

Father Cícero needs to be problematized, giving rise to the priest and politician who left 

significant examples on the paths to be followed by a church that respects the popular 

faith and commits itself to the reversion of cadres of subalternization and social 

inequalities. There is still much to be done in the sense of greater openness to pedagogical 

practices that contribute to interreligious dialogue and, consequently, to the construction 

of social peace in the context of religions. 

  

Keywords: Father Cícero; Religious Education; Regional Studies; Interreligious 

Dialogue. 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Proficiências médias municipais em relação ao Estado do Ceará e às duas 

escolas selecionadas ..................................................................................................... 333 

Tabela 2 - Tempo de atuação docente (geral e na disciplina) e formação acadêmica dos 

participantes do Círculo Reflexivo Biográfico ........................................................... 1133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - População residente por religião – 2010 ...................................................... 30 

Gráfico 2 Série Histórica de Resultados no SPAECE ALFA – 2º Ano – Juazeiro do Norte 

(Preliminar 2017) .......................................................................................................... 344 

Gráfico 3 - Série Histórica de Resultados no SPAECE – 5º Ano (Língua Portuguesa e 

Matemática – Juazeiro do Norte (Preliminar 2017) ..................................................... 355 

Gráfico 4 - Ensino Religioso como área do conhecimento e como componente curricular 

nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental ........................................................ 622 

Gráfico 5 - Indicador de Adequação da Formação Docente – Anos finais do Ensino 

Fundamental por disciplina – Brasil 2017 ...................................................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE FOTOGRAFIAS 

  

Fotografia 1 - Escola Vereador Francisco Barbosa da Silva .......................................... 38 

Fotografia 2 - Escola Sebastião Teixeira Lima .............................................................. 44 

Fotografia 3 - Círculo Reflexivo Biográfico – CRB Cariri – 1º Encontro ................... 115 

Fotografia 4 - Círculo Reflexivo Biográfico – CRB  Cariri – 2º Encontro .................. 116 

Fotografia 5 - Círculo Reflexivo Biográfico – CRB  Cariri – 3º Encontro .................. 117 

Fotografia 6 - Círculo Reflexivo Biográfico – CRB Cariri – 4º Encontro ................... 118 

Fotografia 7 - Círculo Reflexivo Biográfico – CRB Juazeiro – 1º Encontro ............... 119 

Fotografia 8 -  ............... 120 

Fotografia 9 - Círculo Reflexivo Biográfico - CRB Juazeiro - Avaliação do 2º Encontro

 ...................................................................................................................................... 121 

Fotografia 10 - Círculo Reflexivo Biográfico – CRB Juazeiro – 3º Encontro – 

Colaboração Narrativa - Fundação Memorial Padre Cícero – 09/11/2017 .................. 121 

Fotografia 11 - Círculo Reflexivo Biográfico – CRB Juazeiro – 4º Encontro ............. 122 

Fotografia 12 - Círculo Reflexivo Biográfico – CRB Juazeiro – 5º Encontro ............. 123 

Fotografia 13 - Círculo Reflexivo Biográfico – Juazeiro – 23-11-2017 ...................... 134 

Fotografia 14 - Palestra da Professora Ercília na Escola Sebastião Teixeira Lima ...... 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

ADI  Ação Direta de Inconstitucionalidade 

ANIS  Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero 

ATEA  Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos 

BNCC  Base Nacional Comum Curricular 

CLADEM Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da 

Mulher 

CRB  Círculo Reflexivo Biográfico 

DHESCA Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais 

(Plataforma Brasil). 

DIAFHNA Dialogicidade, Formação Humana e Narrativas 

EMEFSTL Escola Municipal de Ensino Fundamental Sebastião Teixeira Lima  

EMEFVFBS Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Francisco Barbosa 

FONAPER Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso 

LDBEN Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LHS  Liga Humanista Secular do Brasil 

PMJN  Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte 

PRG  Procuradoria Geral da República 

SME  Secretaria Municipal de Educação 

STF  Supremo Tribunal Federal 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 18 

2. AS ESCOLAS DO HORTO NO CONTEXTO EDUCACIONAL DA TERRA DO 

PADRE CÍCERO .......................................................................................................... 29 

2.1 Caracterização da educação em Juazeiro do Norte ............................................. 29 

2.2 A Escola Vereador Francisco Barbosa da Silva ................................................... 38 

2.3 A Escola Sebastião Teixeira Lima .......................................................................... 44 

3. ENSINO RELIGIOSO E ESTUDOS REGIONAIS: REALIDADE E DESAFIOS 

DESSAS DISCIPLINAS ............................................................................................... 54 

3.1 O Ensino Religioso no Brasil .................................................................................. 55 

3.1.1 A disciplina nos cenários nacional e estadual........................................................55  

3.1.2 A disciplina no contexto municipal........................................................................67 

3.2 Os Estudos Regionais .............................................................................................. 80 

4. A CONSTRUÇÃO DA FIGURA DO PADRE CÍCERO ...................................... 92 

4.1 A elaboração da literatura especializada .............................................................. 98 

4.2 A elaboração nas narrativas dos professores ...................................................... 111 

5. O PADRE CÍCERO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: ABERTURA/ 

FECHAMENTO AO DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO ......................................... 134 

5.1 Desafios na prática pedagógica do Ensino Religioso ..........................................135 

5.2 Desafios na prática pedagógica dos Estudos Regionais.......................................142 

5.3 Ensino Religioso e Estudos Regionais: contribuições para viabilização do diálogo 

inter-religioso em torno do padre Cícero....................................................................146 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................156 

REFERÊNCIAS......................................................................................................162 

APÊNDICE A – CONTRATO BIOGRÁFICO....................................................168 

APÊNDICE B – PROGRAMAÇÃO DO CÍRCULO REFLEXIVO 

BIOGRÁFICO.............................................................................................................169 

APÊNDICE C – MINHA NARRATIVA DA EXPERIÊNCIA 

RELIGIOSA.................................................................................................................171 

APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO PARA DOCENTES DOS ESTUDOS 

REGIONAIS................................................................................................................176 

APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO PARA DOCENTES DO ENSINO 

RELIGIOSO................................................................................................................177 

 



 

 

 

APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO..........................................................................................................178 

APÊNDICE G – MODELO DE OFÍCIO DIRECIONADO ÀS INSTITUIÇÕES 

ENVOLVIDAS.............................................................................................................179 

APÊNDICE H – CONVITE AOS DOCENTES PARA O CÍRCULO 

REFLEXIVO BIOGRÁFICO....................................................................................180 

APÊNDICE I – RELAÇÃO DE ALGUNS TRABALHOS ACADÊMICOS 

SOBRE O PADRE CÍCERO.......................................................................................181 

ANEXO A – MULHER DE FÉ!: NARRATIVA DA PROFESSORA 

CLAUDIVÂNIA..........................................................................................................182  

ANEXO B – ENTRE RAZÃO E FÉ: APRENDENDO A AMAR OS SANTOS DE 

JUAZEIRO – NARRATIVA DO PROFESSOR CHESSMAN................................184  

ANEXO C – UM POUCO DA MINHA HISTÓRIA: NARRATIVA DA 

PROFESSORA DIONÍZIA........................................................................................186 

ANEXO D – MEMÓRIAS DE UMA DEVOTA DO PADIM CIÇO E DA SANTA 

BEATA MARIA DE ARAÚJO: NARRATIVA DA PROFESSORA DORINHA E 

SEU DISCURSO NO ENCONTRO DO CÍRCULO REFLEXIVO BIOGRÁFICO.. 

.......................................................................................................................................187  

ANEXO E – A CONSTRUÇÃO DA FÉ SOB OS ALICERCES FAMILIARES: 

NARRATIVA DA PROFESSORA FRANSCISQUINHA.......................................191 

ANEXO F – DO SÍTIO PARA A CIDADE, A MESMA DEVOÇÃO AO PADRE 

CÍCERO: NARRATIVA DA PROFESSORA GRAÇA...........................................193 

ANEXO G – IMPRESSÕES DE UM BARBALHENSE: NARRATIVA DO 

PROFESSOR JOSIVALDO.......................................................................................195 

ANEXO H – DÚVIDAS, TRÂNSITOS, ABERTURAS E FECHAMENTOS À 

RELIGIÃO POPULAR: NARRATIVA DA PROFESSORA PENÉLOPE............196 

ANEXO I – A VIDA QUE ESCREVI NA RELIGIOSIDADE: MOMENTOS 

VIVIDOS DA INFÂNCIA ATÉ OS DIAS DE HOJE; NARRATIVA DA 

PROFESSORA SOCORRO.......................................................................................199 

ANEXO J – DISCURSO DA DIRETORA PEDAGÓGICA GERAL DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, 

CARMEM LÚCIA TOMAZ BEZERRA, EM 23/11/2017, NO ENCONTRO COM 

DOCENTES DO ENSINO RELIGIOSO...................................................................200   



 

 

 

ANEXO K – DISCURSO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO 

DO NORTE, MARIA LOURETO DE LIMA, EM 23/11/2017, NO ENCONTRO 

COM DOCENTES DO ENSINO RELIGIOSO........................................................201   

ANEXO L – DISCURSO DA IRMÃ ANNETTE DUMOULIN, EM 

ENTREVISTA SOBRE COMO ELA PERCEBE O TRATAMENTO DADO AO 

PADRE CÍCERO NAS ESCOLAS EM JUAZEIRO DO NORTE-

CEARÁ.........................................................................................................................202 

 

 

  



  18 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

“Numa cidade como Juazeiro, não poder ou não 

querer aprofundar a história religiosa e política do 

Padre Cícero e de nossa cidade é uma falha 

inaceitável, pois o ensinamento exige o estudo do 

meio, do bairro, da cidade, dos costumes, das 

tradições, da cultura, sem por isso que tal matéria 

seja vista como proselitismo pelos alunos e seus 

familiares. (...) De fato, a gente reconhece a árvore 

pelos seus bons frutos; se estes são bons, podemos 

concluir que a árvore (Padre Cícero) não foi tão 

ruim como parece, ainda hoje, para alguns”.  

 

Irmã Annette Dumoulin.1  

 

A presente dissertação, intitulada O Padre Cícero nas Narrativas e nas 

Práticas Pedagógicas Docentes em Juazeiro do Norte - Ceará: Perspectivas para o 

Diálogo Inter-Religioso investigou como os professores das disciplinas Ensino Religioso 

e Estudos Regionais do município de Juazeiro do Norte veem o padre Cícero, 

especificamente nos anos finais de duas escolas públicas de Ensino Fundamental situadas 

na Vila Bom Jesus do Horto, onde está localizado o monumento ao padre2 Cícero, lugar 

de singular expressividade quanto aos signos do fenômeno religioso cristão local. São as 

escolas: Vereador Francisco Barbosa e Sebastião Teixeira Lima. 

O trabalho foi realizado em parceria com a orientadora Ercília Maria Braga 

de Olinda, que pesquisava sobre o modo como a beata Maria Magdalena do Espírito Santo 

de Araújo é tratada nos mencionados contextos, a partir do projeto denominado Uma 

Santa na Penumbra: Razões Entrecruzadas para o Isolamento da Beata Maria de Araújo. 

O grande desafio da investigação foi discutir, no contexto das citadas 

disciplinas, o lugar ocupado pela figura pública e polêmica do padre Cícero nas narrativas 

dos docentes e nas suas práticas pedagógicas, além de refletir sobre as possibilidades de 

vivências do diálogo inter-religioso ao tratar desse líder. 

Concordando com Bondía (2012, p. 25-26) que experiência é “aquilo que ‘nos 

passa’, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao passar nos forma e nos transforma”; 

que somente o sujeito da experiência está aberto à sua própria transformação; que “o saber 

da experiência se dá na relação entre o conhecimento e a vida humana”, e sendo a 

                                                           
1 In: OLINDA, E.M.B. de; SILVA, A. M. S. da. Vidas em Romaria – Prefácio, p. 14 e 16, Fortaleza: 

edUECE, 2016. 
2 Quanto ao uso de letras iniciais minúsculas nos axiônimos e hagiônimos, a escrita deste trabalho segue as 

orientações do Decreto Nº. 6.583, de 29 de setembro de 2008, que promulga o Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6583.htm>. Acesso em: 15 jun. 

2018. 
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experiência uma mediação entre ambos, passo a expor meus vínculos e questionamentos 

atinentes à presente temática de investigação.3 

As experiências que tive com a disciplina de Educação em Direitos Humanos 

no Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará e com a pesquisa de mestrado 

em Ciências da Educação pela Universidade San Carlos em Assunção – Paraguay – 

intitulada Consciência Solidária Subjacente ao Pensamento Complexo de Edgar Morin: 

Aportes para a Educação em Direitos Humanos me instigaram a continuar investigando 

temáticas que pudessem contribuir, nos contextos sociais e mais especificamente 

escolares, com a efetivação da democracia, com a justiça social, com o respeito à 

diversidade, com a promoção e construção de uma cultura de paz.  

Esses interesses me compeliram a realizar o Trabalho de Conclusão de Curso4 

da graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, tratando da realidade 

do Ensino Religioso no município de Juazeiro do Norte, por considerar que o ideal dessa 

disciplina dialoga com as perspectivas dos direitos humanos. 

A pesquisa de campo foi feita em parceria com membros do Grupo de 

Pesquisa Dialogicidade, Formação Humana e Narrativas (DIAFHNA)5, que também 

realizavam outras investigações sobre o Ensino Religioso em Juazeiro do Norte. A minha 

pesquisa, realizada no segundo semestre do ano de 2015, teve como objetivo conhecer as 

práticas pedagógicas de docentes dessa área do conhecimento, com ênfase no movimento 

das romarias, analisando as concepções que fundamentavam tais práticas6. 

Com essas pesquisas, foi possível constatar quatro posicionamentos dos 

professores do Ensino Religioso: a) alguns preferem não inserir em suas aulas a figura do 

                                                           
3 Nesta sessão, privilegio o uso da primeira pessoa do singular, por tratar-se de aspectos vinculados às 

minhas vivências pessoais.  
4 Título do TCC: O Ensino Religioso no Município de Juazeiro do Norte: Incursões Pedagógicas em torno 

do Fenômeno das Romarias.  
5 Grupo de Estudos da Universidade Federal do Ceará – UFC, registrado no Diretório dos Grupos de 

Pesquisa do Brasil Lattes do CNPq – Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

Criado em 2007, é liderado pelas professoras doutoras Ercília Maria Braga de Olinda e Luciane Germano 

Goldberg e desenvolve formação de pesquisadores de iniciação científica, mestrado e doutorado com 

atuação na educação popular desenvolvida em espaços educativos escolares e não-escolares, envolvendo 

produções nas seguintes temáticas: arte e formação humana; pesquisa (auto)biográfica; Educação em 

Direitos Humanos; religião e espiritualidade; e Ensino Religioso. Endereço para acesso ao espelho: 

dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0522307767258611. Acesso em: 15 fev. 2018.   
6 O esforço conjunto do grupo produziu os seguintes artigos: Romarias em Juazeiro do Norte: Espaço e 

Tempo das Devoções Populares (CASTRO, 2016, p. 303-315); O Ensino Religioso na Terra do ‘Padim 

Ciço’: Esboçando um Primeiro Panorama (OLINDA, SOUZA e CASTRO, 2016, p. 358-375); e O 

Fenômeno das Romarias no Ensino Religioso: Incursões Pedagógicas (CASTRO e OLINDA, 2016, 396-

411) e Religiões de Matrizes Africanas: qual seu Espaço no Ensino Religioso de Juazeiro do 

Norte?(MONTEIRO e OLINDA, 2016, p.412-433). 
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padre Cícero, por acreditar que estariam sendo tendenciosos; b) outros, ao contrário, 

consideram ser impossível discutir o fenômeno religioso de Juazeiro sem fazer referência 

ao padre Cícero; c) alguns ressaltam que padre Cícero é um conteúdo apenas para os 

Estudos Regionais; d) outros consideram ser o padre Cícero uma temática de ambas as 

disciplinas, cujo trato pedagógico exigiria cuidados para impedir o proselitismo.  

Decorrentes desses achados, surgiram as seguintes questões orientadoras, 

assumidas na presente dissertação: 

 

1. Qual é a visão dos professores do Ensino Religioso e dos Estudos Regionais sobre o 

padre Cícero? 

2. Como as ideias e crenças sobre o patriarca de Juazeiro do Norte foram construídas por 

esses professores? 

3. Quais são as práticas pedagógicas derivadas dessas visões sobre o padre Cícero? 

4. Em que medida as práticas pedagógicas que tomam o padre Cícero como temática 

central favorecem o diálogo inter-religioso? 

 

Investigar sobre o padre Cícero no contexto da região do Cariri cearense é, ao 

mesmo tempo, lidar com a fé, a fidelidade, a sabedoria, a liderança, a proatividade, a 

virtude da gratidão, a paciência, a humildade e a resiliência do padre que transformou a 

realidade de Juazeiro do Norte. É também enfrentar polêmicas de uma personagem mítica 

que se tornou influente regional e nacionalmente, sendo hoje conhecido 

internacionalmente por seus feitos também como político e conselheiro. Suas ações de 

acolhimento aos desvalidos o transformaram em “Padim Ciço”, o respeitado santo do 

homem e da mulher de grande parte do Nordeste brasileiro.   

O monsenhor Francisco Murilo de Sá Barreto, em entrevista concedida ao 

Jornal Diário do Nordeste em 20047, afirmou que: “Juazeiro não conhece o padre Cícero. 

Já o colocou aureolado no altar e, por conseguinte, não tem coragem de conhecê-lo. 

Precisa conhecer mais, estudar...”. A entrevista implicitamente revela que as dicotomias 

e inverdades propagadas em torno de Cícero Romão Batista o conduziram a defender tal 

ideia e esta nos interpela: Juazeiro não conhece o padre Cícero ou há multíplices 

conhecimentos que o envolvem? 

                                                           
7“A igreja perto do ‘Padim’”. Entrevista. Diário do Nordeste. 24-03-2004. Disponível em     

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/a-igreja-perto-do-padim-1.479290. Acesso em: 21, maio 2017.  
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Estudar esse protagonista8 na história de Juazeiro do Norte foi e é instigante 

porque quanto mais lemos sobre seus ditos e feitos, mais os paradoxos e as curiosidades 

se ampliam e mais instigantes se tornam as descobertas. Contribuir com o Ensino 

Religioso e com os Estudos Regionais desse município e com a ampliação das 

possibilidades do diálogo inter-religioso foi, indubitavelmente, uma tentativa, ainda que 

ínfima, de contribuição para a continuidade da obra do benfeitor dessa cidade.  

Foi objetivo geral da pesquisa que deu origem a esta dissertação: 

Compreender, a partir das narrativas docentes, o processo de construção de ideias e 

crenças sobre o padre Cícero e como estas repercutem nas práticas pedagógicas, 

favorecendo ou não o diálogo inter-religioso. 

Como objetivos específicos, intencionamos: Apresentar o lócus da pesquisa, 

situando a educação no município de Juazeiro do Norte, as escolas e as disciplinas de 

Ensino Religioso e dos Estudos Regionais nas propostas pedagógicas das instituições 

focadas e da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Norte; descrever os modos 

de construção da figura do padre Cícero na literatura especializada e na trajetória de vida 

dos docentes dessas disciplinas; identificar o lugar do padre Cícero nas práticas 

pedagógicas; problematizar a abertura/fechamento ao diálogo inter-religioso. 

Quanto à abordagem metodológica, estivemos amparados nas teorias e nos 

métodos de investigação qualitativa em educação disseminados por Robert Bogdan e 

Sari Biklen (1994), para quem o diálogo entre investigadores e sujeitos é a essência do 

processo de condução dessa investigação (p. 51); e no planejamento da pesquisa 

qualitativa abordado por Norman Denzin e Yann Lincoln (2006), que a entendem como 

atividade situada que localiza o observado no mundo e como conjunto de práticas 

materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo (p. 17).   

Como apresentado por Minayo (1994, p. 21-22), a pesquisa qualitativa 

responde a questões muito particulares, em um nível não quantificável, trabalhando com 

“o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes”. Considerando que o ser humano se distingue por agir, pensar sobre o que faz e 

por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus 

semelhantes, compreenderemos o conjunto dos fenômenos humanos pesquisados como 

parte da realidade social. A fim de perceber aquilo que os investigados experimentam, o 

                                                           
8 Não podemos desconsiderar a importância de outras figuras históricas, como a beata Maria de Araújo. 

Ainda, temos que reconhecer o papel desempenhado por José Marrocos, Floro Bartolomeu, demais beatas 

e outras relevantes personagens. 
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modo como interpretam as suas experiências e o modo como eles próprios estruturam o 

mundo social em que vivem, estes serão continuamente questionados na dinâmica interna 

das situações. 

Objetivando analisar a realidade específica em toda a sua complexidade e em 

contexto natural, privilegiamos essencialmente a compreensão dos comportamentos a 

partir da perspectiva dos sujeitos envolvidos. Assim, estivemos em campo munidos da 

noção de que “a investigação qualitativa exige que o mundo observado seja examinado 

com a ideia de que nada é trivial”, ou seja, que tudo tem potencial para consistir passos 

para o estabelecimento da compreensão mais esclarecida do objeto de estudo. Bogdan e 

Biklen (1994, p. 49). 

Cremos que essa proposta nos aproximou do ideal de uma pesquisa 

qualitativa relacionada às esperanças, às necessidades, aos objetivos e às promessas de 

uma sociedade democrática livre (DENZIN E LINCOLN, 2006, p.17), na medida em que 

pudemos nos aproximar, pelo entendimento e pela interpretação da realidade, da 

possibilidade de contribuir com uma prática pedagógica contextualizada, que estude e 

respeite a diversidade religiosa universal e local. 

Reconhecendo que como pesquisadores adotamos determinadas visões do 

outro que é estudado, a política e a ética na pesquisa foram amplamente consideradas, no 

intuito de desenvolver a ética situacional e transituacional aplicável a todas as formas do 

ato da investigação e às suas relações de “ser humano a ser humano”. (Ibid., p. 33-34). 

No universo da investigação qualitativa, utilizamos a pesquisa 

(auto)biográfica com centralidade na narrativa que os sujeitos fazem de si. Esta pode ser 

considerada uma alternativa teórico-metodológica legítima de construir conhecimento em 

pesquisa na área da educação, pois sua originalidade reside na permanente preocupação 

em assegurar que “os autores de narrativas consigam produzir conhecimentos que tenham 

sentido para eles e que eles próprios se inscrevam num projeto de conhecimento que os 

institui como sujeito”. (JOSSO, 2010, p 33). 

A pesquisa (auto)biográfica considera as modalidades segundo as quais os 

indivíduos e os grupos sociais trabalham e incorporam biograficamente os 

acontecimentos e experiências no curso de suas vidas. No contexto educacional, esta 

pesquisa pode ampliar e produzir conhecimentos sobre a pessoa em formação, sobre as 

suas relações, seus modos de ser, de fazer, de biografar resistências e pertencimentos e 

suas relações com espaços e tempos de aprendizagem. 
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Como características gerais dessa pesquisa, podemos destacar, junto com 

Olinda e Araújo (2016, p. 233), o seu caráter formativo e emancipatório, fundamentado 

na reflexividade crítica, já que o narrador é valorizado na sua singularidade e reconhecido 

como sujeito de sua formação, já que a narrativa de si tem dimensão autopoiética e 

performativa – por envolver criativa e inventivamente o pensar, o agir e o viver junto, 

num trabalho transformador de si. 

Conforme Houle (2008, p. 319) “por mais individuais que sejam os relatos, 

as correspondências ou os diários íntimos, estes discursos dão acesso a uma prática que 

também é social”. Se o ato individual é também um ato social, podemos asseverar que as 

narrativas possuem o caráter mediador entre as estruturas sociais e os atos entre a história 

individual e a história social, correspondendo a um relevante mecanismo de mostrar o 

social sob suas diversas faces, como também defende Daniel Bertaux (1989, apud 

DELORY-MOMBERGER, 2014, p. 278): “não como reflexos desencarnados de 

estruturas abstratas, mas como um conjunto de experiências vividas”.  

A atividade biográfica não é restrita apenas aos discursos, às formas orais e 

escritas de um verbo realizado. De acordo com Delory-Momberger (2012, p. 525), ela se 

reporta essencialmente a “uma atitude mental e comportamental, a uma forma de 

compreensão e de estruturação da experiência da ação, exercendo-se de forma constante 

na relação de homem com sua vivência e com o mundo que o cerca”. 

Nesse universo de pesquisa (auto)biográfica utilizamos, de maneira central, o 

dispositivo de pesquisa e formação denominado Círculo Reflexivo Biográfico – CRB, 

amplamente disseminado em investigações do grupo Dialogicidade, Formação Humana 

e Narrativas – DIAFHNA, criado em 2008 por Ercília Maria Braga de Olinda com base 

nos ateliês biográficos de projetos de Christine Delory-Momberger, nos grupos reflexivos 

de Josso e nos Círculos de Cultura da educação popular de Paulo Freire9. No Acordo 

Biográfico assinado pelos participantes do CRB Cariri, o Círculo Reflexivo Biográfico 

foi definido do seguinte modo: 

 
É um dispositivo (procedimento, mecanismo) de pesquisa e de formação 

desenvolvido de forma coletiva e cooperativa, visando garantir um processo 

de biografização, nas seguintes modalidades: narrativas de vida; narrativas de 

formação, narrativas da experiência religioso. Em cada uma das modalidades 

são produzidos textos escritos denominados, respectivamente: história de vida; 

biografia educativa e narrativa da experiência religiosa.  

  

                                                           
9 Para aprofundar o conhecimento sobre CRB, ver: OLINDA (2009, 2010) e OLINDA e ARAÚJO (2016).  
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Consistindo alternativa de interação e diálogo por meio da produção de 

narrativas autobiográficas, o CRB, enquanto metodologia, tem como referência seis 

princípios (OLINDA e ARAÚJO, 2016, p. 241):  

1) Princípio formativo – a reflexividade crítica permite passar das 

experiências existenciais às experiências formadoras. A narrativa tem o poder de tornar 

as experiências vividas inteligíveis e propiciadoras de novas ações;  

2) Princípio dialógico – Seres em interação deixam-se atravessar pela 

verdade do outro, experimentando o diálogo como fundamento da ação educativa 

libertadora. É o exercício do direito à pronúncia da palavra autêntica;  

3) Princípio sociopolítico – Pela narrativa, ligam-se os acontecimentos da 

vida em sociedade e faz-se uma obra que tem consequências éticas e políticas. É a 

inseparabilidade entre processos identitários e dimensão societal;  

4) Princípio antropológico – Discute-se a relação entre sujeito e narração, 

destacando a capacidade da linguagem como constitutivo do humano. A relação próxima 

entre biografia e educação se confirma quando, ao narrar sobre nossas vidas, tornamo-

nos conscientes sobre o nosso curso de vida;  

5) Princípio da potência narrativa – Tendo a narrativa como conceito 

central, permite-se que tenhamos verdadeiras experiências e desenvolvamos crescentes 

níveis de autonomia. O que nos passou, o que nos tocou, o que provocamos é narrado e o 

próprio ato narrativo como trabalho intelectual e afetivo mostra sua força interpretativa;  

6) Princípio integrador – Como prática consciente e integral de educação de 

si. O CRB é espaço e tempo para o trabalho sobre si mesmo, na medida em que a reflexão 

sobre nossas vivências é ativada.   

Nessa pesquisa envolvendo professores dos Estudos Regionais e do Ensino 

Religioso desenvolvemos o Círculo Reflexivo Biográfico (CRB) na modalidade 

Narrativa da Experiência Religiosa, o CRER – Círculo Reflexivo da Experiência 

Religiosa, coordenado por Ercília Maria Braga de Olinda e Rogério Paiva Castro e 

realizado na Fundação Memorial Padre Cícero, no Círculo Operário São José e na Escola 

O Semeador, em Juazeiro do Norte – Ceará.  

As atividades de cada encontro foram coletivas e articuladas nas seguintes 

fases: a) Acolhida – tempo de amorização e integração do grupo; b) Presentificação – 

momento de sensibilização para a atividade do dia; c) Biografização – atividades de si 

(oral, pictórica e escrita) e d) Integração Experiencial – síntese e avaliação de cada 

momento vivenciado na pesquisa. 
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Foram princípios que regeram nossas atividades coletivas, com os quais todos 

se comprometeram e os quais estão detalhados no Apêndice A desta dissertação (p. 168): 

Princípio do respeito mútuo; princípio da colaboração; princípio ético; princípio da 

integração; e princípio da organização. 

 Envolveram-se com o Círculo Reflexivo da Experiência Religiosa – CRER, 

os coordenadores das disciplinas Ensino Religioso e Estudos Regionais da Secretaria 

Municipal de Educação e 4 docentes dessas disciplinas na Escola Sebastião Teixeira Lima 

e 3 docentes   da Escola Vereador Francisco Barbosa da Silva. 

Ao longo da pesquisa, tanto na fase exploratória quanto na fase de campo 

mantivemos a prática da técnica do “diário de itinerância”. Segundo, Barbier (2007, p. 

132-133), trata-se de “um instrumento de investigação sobre si mesmo em relação ao 

grupo em que se emprega a tríplice escuta/palavra – clínica, filosófica e poética – da 

abordagem transversal”. 

Nesse diário, o pesquisador toma notas do que sente, do que pensa, do que 

medita, do que poetiza, do que retém de uma teoria, de uma conversa, o que constrói para 

dar sentido à sua vida. É um instrumento metodológico específico, distinguindo-se das 

outras formas de diário, por apresentar mais que uma trajetória. Ele considera que “cada 

indivíduo está ligado aos outros por uma rede de vínculos e de referências extremamente 

complexas e, frequentemente, mais ou menos consciente” diferencia-se justamente por 

essa transversalidade que faz conhecer o potencial da função poética, criadora, não 

hesitando em explorar os caminhos não-científicos e deixando falar a inquietação 

metafísica e a abertura mística, contudo, sem a perda da criticidade. (p. 136). 

Esse diário comporta três fases: a do “diário-rascunho” (p. 137), em que se 

escreve tudo o que deseja anotar, consistindo parte mais íntima; a do “diário elaborado” 

(p.138), escrito a partir do rascunho, traz outras reflexões e fatos mais elaborados, com 

nexos científicos, filosóficos ou poéticos e considerando o acontecimento em toda a sua 

amplitude existencial; e a do “diário comentado” (p. 142), fase de socialização do diário 

elaborado, de maneira que se torne um “instrumento de democratização do grupo, ou um 

traço de consciência crítica na relação interpessoal” (p. 143).  

No processo de análise do corpus da pesquisa optamos pela “análise textual 

discursiva” elaborada por Moraes (2003). Trata-se de uma abordagem de análise de 

dados que transita entre a “análise de conteúdo” – mais distantemente – e “análise de 

discurso” – mais aproximadamente. Essa abordagem escolhida pode ser concebida, 
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segundo esse autor (p. 209), como um “processo auto-organizado de produção de novas 

compreensões em relação aos fenômenos que examina”.  

O processo se inicia com a unitarização dos materiais do corpus (conjunto de 

textos submetidos à análise). É a desconstrução dos textos, num processo de 

desmontagem ou desintegração, destacando elementos constituintes, com vistas à 

percepção dos sentidos dos textos em diferentes limites de seus pormenores, com o prévio 

entendimento de um limite final e absoluto nunca será atingido. Surgem dessas 

desconstruções as unidades de análise, denominadas “unidades de significado ou de 

sentido” (p. 195), que por si mesmas podem gerar outros conjuntos de unidades advindas 

da interlocução empírica, da interlocução teórica e das interpretações feitas pelo 

pesquisador. Essa etapa passa por três momentos: fragmentação dos textos e codificação 

de cada unidade; reescrita de cada unidade de forma que assuma um significado o mais 

completo possível em si mesma; e atribuição de um nome ou título para cada unidade 

produzida. 

Em seguida, vem o estabelecimento de relações pelo processo de 

categorização. Um segundo momento do ciclo de análise que consiste em categorizar as 

unidades anteriormente construídas, tida como aspecto central de uma análise qualitativa. 

“É um processo de comparação constante entre as unidades definidas no processo inicial 

de análise, levando a agrupamentos de elementos semelhantes. Os conjuntos de elementos 

de significação próxima constituem categorias”. Moraes (2003, p. 197). 

O método indutivo, que parte das particularidades da experiência do sensível, 

foi o adotado, implicando a construção de categorias com base nas informações contidas 

no corpus, surgindo o método intuitivo, a partir de um conjunto complexo de elementos 

de partida que emerge uma nova ordem, provinda da intensa impregnação de dados 

relacionados aos fenômenos, da auto-organização que resulta em novas aprendizagens. 

Conforme Moraes (p. 198), as categorias produzidas por intuição surgem de inspirações 

súbitas, a que o autor denomina “insights de luz”, que se apresentam ao pesquisador a 

partir da impregnação nos dados relacionados aos fenômenos estudados.   

Possibilitar uma compreensão aprofundada dos textos-base da análise e dos 

fenômenos investigados é a essência dessa etapa do processo. Passa-se “da quantidade 

para a qualidade, da explicação causal para a compreensão globalizada, da causalidade 

linear para uma multicausalidade e causalidade recíproca. Pesquisar e teorizar passa a 

significar construir compreensão” (p. 201).  



  27 

 

 

 

Por fim, o terceiro momento desse ciclo de análise textual discursiva é 

comunicação, a expressão das compreensões atingidas – a captação do “novo emergente”, 

a emergência de uma compreensão renovada do todo. “É a etapa de construção de meta-

textos analíticos que expressem os sentidos lidos de um conjunto de textos” (Ibid. p. 202). 

Os meta-textos são constituídos de descrição e interpretação, representando em seu 

conjunto um modo de compreensão e teorização dos fenômenos investigados. 

Moraes e Galiazzi (2006, p. 118) defendem que o envolvimento na análise 

textual discursiva possibilita duas reconstruções concomitantes: a do “entendimento de 

ciência e de seus caminhos de produção” e a do “objeto da pesquisa e de sua 

compreensão”. Argumentam eles, a partir das vivências de doze pessoas que passaram 

por esse processo, que “a análise textual discursiva cria espaços de reconstrução, 

envolvendo-se nisto diversificados elementos, especialmente a compreensão dos modos 

de produção da ciência e reconstruções de significados dos fenômenos investigados”. 

Além dos procedimentos anteriormente mencionados, realizamos análises 

documentais, sobretudo para o atendimento ao primeiro objetivo específico da 

investigação, observando as escolas lócus em suas propostas regimentais e pedagógicas, 

com atenção especial às disciplinas de Ensino Religioso e Estudos Regionais e ao que 

orientam os documentos da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Norte. Os 

referenciais legislacionais nacionais vinculados à questão foram considerados, a exemplo 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Básica e Base Nacional Comum Curricular. 

Outra abordagem técnica do trabalho de campo envolveu a aplicação de 

questionários semiestruturados sobre a realidade dessas disciplinas e o trabalho 

pedagógico envolvendo as figuras do padre Cícero e da Beata Maria de Araújo10. De um 

universo de 223 professores de Ensino Religioso no município (considerando a lista de 

docentes por escola nos turnos manhã e tarde do 6º ao 9º ano em 2017, fornecida pela 

Secretaria Municipal de Educação), 64 estiveram presentes no encontro de formação para 

docentes do Ensino Religioso (alguns professores de Estudos Regionais11 também 

lecionam essa disciplina), realizado no dia 23 de novembro de 2017. Dos 64 presentes, 

                                                           
10 Na ocasião, a professora Ercília Maria Braga de Olinda, orientadora desse trabalho, realizava a pesquisa 

de pós-doutorado Uma Santa na Penumbra: Razões Entrecruzadas para o Isolamento da Beata Maria de 

Araújo. 
11 Havia 110 de docentes lecionando Estudos Regionais no município (considerando a lista de docentes por 

escola nos turnos manhã e tarde do 6º ao 9º ano em 2017, fornecida pela secretaria de educação). 
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14 responderam o questionário correspondente à disciplina de Estudos Regionais, 33 

responderam ao questionário de Ensino Religioso e 17 não responderam este ou aquele. 

A seguir, apresentamos as demais seções da dissertação: 

No segundo capítulo, trazemos a mais atual situação da educação básica 

municipal pública de Juazeiro do Norte, com ênfase nos anos finais do Ensino 

Fundamental, em seguida contextualizando a realidade das duas escolas lócus da 

investigação, atentando para as declarações de abertura para temáticas como ética, 

diálogo, respeito, tolerância religiosa e direitos humanos. 

A situação das duas disciplinas focos dessa pesquisa pode ser conferida no 

terceiro capítulo, onde as caracterizamos com base nos referenciais pedagógicos e ou 

legislacionais nacionais, estaduais e locais. 

Após o atendimento ao primeiro objetivo específico da investigação nas duas 

seções anteriores, o quarto capítulo é dedicado ao segundo objetivo específico e traz a 

descrição dos modos de construção da figura do padre Cícero na literatura especializada 

e na trajetória de vida dos docentes do Ensino Religioso e dos Estudos Regionais, a partir 

do que estes disseram em suas narrativas. 

Subsequentemente, o trabalho pedagógico envolvendo a figura do padre 

Cícero nas duas disciplinas é analisado no quinto capítulo, conclusivamente propiciando 

o encontro com os nossos objetivos específicos de identificar o lugar deste personagem 

nas práticas pedagógicas e problematizar a abertura/fechamento ao diálogo inter-

religioso. 
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2 AS ESCOLAS DO HORTO NO CONTEXTO EDUCACIONAL DA TERRA 

DO PADRE CÍCERO 

 

“Olha lá no alto do Horto! 

Ele está vivo, padre não está morto”.12 

 

 

 Esta seção, mais notadamente descritiva, traz um panorama da educação 

no de Juazeiro do Norte com ênfase na educação básica pública fundamental. Encontra-

se em destaque a caracterização das duas instituições do bairro Horto selecionadas para a 

pesquisa, levando em conta informações adquiridas em observações presenciais, em 

consultas a documentos como Regimento Interno Escolar e Projeto Político Pedagógico, 

e no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

que mostra o desempenho de escolas em seu contexto social.  

Uma vez que atentamos para as declarações de abertura da escola para 

temáticas como ética, diálogo, respeito, tolerância religiosa e direitos humanos, a 

problematização desses dados será realizada no quinto capítulo: O padre Cícero nas 

práticas pedagógicas: abertura/ fechamento ao diálogo inter-religioso. 

 

 

2.1 Caracterização da educação em Juazeiro do Norte 

 

Localizado na área central da Região Metropolitana do Cariri13, no sul do 

estado do Ceará, em posição privilegiada o município de Juazeiro do Norte tem uma 

média de distância de 611 quilômetros para algumas capitais do Nordeste, sendo 528 

quilômetros para Fortaleza, capital do estado. A cidade tem destaque nacional pelos seus 

significativos e progressivos avanços nas mais diversas áreas e pela marcante história de 

devoção nordestina ao seu fundador, o padre Cícero Romão Batista, que se mobilizou 

para que esta fosse uma terra de oração e trabalho. 

Politicamente emancipado do vizinho município do Crato no ano de 1911, 

Juazeiro do Norte é considerado um dos maiores centros de religiosidade popular da 

América Latina, atraindo milhões de fiéis durante o ano, por ocasião das romarias: de 

Nossa Senhora das Candeias (Fevereiro); do padre Cícero, em reverência ao seu 

aniversário de morte (Julho); da padroeira Nossa Senhora das Dores (Setembro); e da 

                                                           
12 Da música Viva Meu Padim (1986), de João Leocácio Silva (1935-2013) e Luiz Gonzaga (1912-1989).  
13 Lei complementar Nº. 78 de 29/06/2009 (DOE, 03/07/2009) cria a RMC compreendida pelos três 

municípios polos do JUABC – Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e mais seis municípios limítrofes: 

Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri.     
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romaria de Finados e Todos os Santos, a Romaria da Esperança (Novembro), entre outros 

fluxos de peregrinação ao logo dos demais meses, a exemplo do luto que reveste a cidade 

a cada dia 20, reconfirmando a materialização da fé desse solo tido como santo. 

De acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2010), a população é de 249.939 pessoas, estimada em 270.383 pessoas para 

o ano de 201714. Considerando o ano de 2010, é o município mais populoso da 

microrregião (de 8 municípios), o 3º maior do estado (de 184 municípios) e o 100º do 

Brasil (de 5.570 municípios). 

Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano15, Juazeiro do Norte ficou na 

5º posição do estado em 2010, respectivamente abaixo dos municípios de Eusébio, Sobral, 

Crato e Fortaleza, o mais bem posicionado. 

Juazeiro do Norte possui quantitativos de 3,9 pessoas em situação domiciliar 

rural e 96,1 em situação domiciliar urbana, tendo a população residente por religião 

representada pela seguinte figura: 

  

Gráfico 1 - População residente por religião – 2010 

 

Fonte: IBGE (2010) 

  

 

                                                           
14 Ver: IBGE cidade – Panorama – Juazeiro do Norte. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/juazeiro-do-norte/panorama. Acesso em 01 fev. 2018. 
15 Dado utilizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para analisar a qualidade de vida da 

população. Os critérios utilizados para calculá-lo são: Grau de escolaridade, renda, nível de saúde. O índice 

varia de 0 a 1. Quanto mais se aproxima de 1, maior o IDH. Em 2010, o Brasil apresentou IDH de 0,699, 

valor considerado alto, atualmente ocupando o 73° lugar no ranking mundial. O Estado do Ceará é o 22º 

das 27 unidades da federação. 
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 A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade (2010) em Juazeiro do Norte 

é 97,3 %, ficando o município na posição 103 de 184 entre as cidades do estado e na 

posição 3221 de 5570 entre as cidades do Brasil.  

Os resultados e resumos do censo educacional de 2017 computam um total 

de matrícula inicial nos anos finais (incluindo escolas parciais e integrais Urbanas e 

Rurais e a Educação Especial) de 10.623 alunos, 14 a menos que em 2016 (10.637). 

Unidas as escolas parciais e integrais Urbanas e Rurais e a Educação Especial dos anos 

iniciais (11.968), o Ensino Fundamental perfez um total de 22.591 alunos matriculados 

inicialmente, 88 a menos que 2016 (22.679 alunos). 

Considerando o “Mapa das Escolas” – sistema de acompanhamento da coleta 

do Censo Escolar – módulo Situação do Aluno que apresenta o quantitativo de escolas 

em atividade com matrículas de escolarização no Censo 2017, Juazeiro do Norte ficou 

com 95 escolas públicas municipais, 88 Privadas, 15 Estaduais e 1 Federal, totalizando 

199 escolas. Levando em consideração o quantitativo de escolas que informaram o 

rendimento e o movimento escolar e realizaram o encerramento do ano escolar no sistema 

Educacenso (as que concluíram a declaração dos dados de rendimento e movimento 

escolar dos alunos) ficou com 90 escolas públicas Municipais, 80 Privadas, 12 Estaduais 

e 1 Federal, totalizando 183 escolas.   

Em 2018 a rede de ensino público municipal passa por processos de nucleação 

de escolas, remanejamento de alunos de unidades escolares que não possuem o mínimo 

de 120 alunos matriculados. Com isso, a Secretaria de Educação alega buscar evitar as 

turmas multisseriadas e permitir que os estudantes possam dividir espaços pedagógicos 

com outros da mesma faixa etária e ano de escolarização.    

A Secretaria Municipal de Educação – SME – está localizada na Rua 15 de 

Novembro Nº 101, 1º andar – Bairro São Miguel (Sede 1), onde funcionam as Diretorias 

de Educação Especial e de Avaliação, o Núcleo de Atendimento Especial e setores como 

Arquivo, Infraestrutura, Ouvidoria e parte do Setor de Informática. Também, na Avenida 

Leão Sampaio, Nº 1748 – Bairro Lagoa Seca (Sede 2), onde funcionam o gabinete da 

Secretária Maria Loureto de Lima, as Diretorias do Pedagógico, o Controle Interno e os 

departamentos Jurídico, de Recursos Humanos e de Informática. 

A meta do IDEB16 projetada para as escolas públicas municipais nas últimas 

turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental (5º ano) em 2015 foi de 4.7, atingindo 

                                                           
16 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os 

resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as 
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4.9. Para as últimas turmas dos anos finais (9º ano) foi de 4.7 e o observado foi de 4.317. 

O resultado da última avaliação, em 2017, ainda não foi divulgado até a data da defesa 

dessa dissertação.   

Em relação ao Sistema Permanente de Avaliação do Estado do Ceará – 

SPAECE18 – em 2016, o município apresenta as seguintes proficiências médias19 em 

relação ao Estado do Ceará e em relação às duas escolas selecionadas para esta pesquisa, 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Sebastião Teixeira Lima (EMEF STL) e Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Vereador Francisco Barbosa da Silva (EMEF VFBS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                           

médias de desempenho nas avaliações. Ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos 

no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Inep - o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os 

municípios. O Ideb agrega, ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala do Inep, 

a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade 

educacional para os sistemas. O índice varia de zero a 10 e a combinação entre fluxo e aprendizagem tem 

o mérito de equilibrar as duas dimensões: se um sistema de ensino retiver seus alunos para obter resultados 

de melhor qualidade no Saeb ou Prova Brasil, o fator fluxo será alterado, indicando a necessidade de 

melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a aprovação do aluno sem qualidade, o resultado 

das avaliações indicará igualmente a necessidade de melhoria do sistema. 
17 Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava Juazeiro do 

Norte na posição 168 de 184, ficando na 8ª posição de 8 na microrregião. Considerando a nota dos alunos 

dos anos finais, a posição passava a 120 de 184, ficando na 7º posição de 8 na microrregião. 
18 Na vertente Avaliação de Desempenho Acadêmico, realizada de forma censitária e universal, caracteriza-

se como avaliação externa em larga escala que avalia as competências e habilidades dos alunos do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio, em Língua Portuguesa e Matemática. 
19 Os Padrões de Desempenho são categorias definidas a partir de cortes numéricos que agrupam os níveis 

da Escala de Proficiência, com base nas metas educacionais estabelecidas pelo SPAECE ALFA. Esses 

cortes dão origem a cinco Padrões de Desempenho – Não Alfabetizado, Alfabetização Incompleta, 

Intermediário, Suficiente e Desejável – os quais apresentam o perfil de desempenho dos alunos. 
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Tabela 1 - Proficiências médias municipais em relação ao Estado do Ceará e às duas 

escolas selecionadas 

 ALFABE 

TIZAÇÃ

O 

(2º ANO) 

5º ANO 

LÍNGUA 

PORTUGUES

A 

5º ANO 

MATEMÁTIC

A 

9º ANO 

LÍNGUA 

PORTUGUES

A 

9º ANO 

MATEMÁTIC

A 

CEAR

Á 

186.9 214.4 225.0 250.3 252.8 

NÍVEL DESE 

JÁVEL 

INTER 

MEDIÁRIO 

INTER 

MEDIÁRIO 

INTER 

MEDIÁRIO 

CRÍTICO 

JUA 

ZEIRO  

154.1 195.1 207.3 245.6 246.7 

NÍVEL DESE 

JÁVEL 

INTER 

MEDIÁRIO 

INTER 

MEDIÁRIO 

CRÍTICO CRÍTICO 

EMEF 

STL 

133.1 196.4 195.9 253.6 258.9 

NÍVEL SUFI 

CIENTE 

INTER 

MEDIÁRIO 

CRÍTICO INTER 

MEDIÁRIO 

CRÍTICO 

EMEF 

VFBS 

150.7 195.1 189.6 243.1 242.7 

NÍVEL DESE 

JÁVEL 

INTER 

MEDIÁRIO 

CRÍTICO CRÍTICO CRÍTICO 

Fonte: CEARÁ. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SPAECE (2016) 

 

A partir deste quadro é possível visualizar que o município esteve abaixo da 

proficiência média do estado em todas as etapas de ensino e disciplinas avaliadas.  Em 

relação à alfabetização, município, estado e uma das escolas ficaram no nível “desejável” 

(o nível mais elevado, considerado alfabetizado) e uma das escolas ficou no nível 

imediatamente inferior, denominado “suficiente”.  

Em Língua Portuguesa no 5º, todos, inclusive as escolas, ficaram no mesmo 

nível (intermediário). Quanto à proficiência em Matemática no 5º ano, município e estado 

ficaram no mesmo nível (intermediário), enquanto as escolas focadas ficaram no nível 

crítico. 
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Em relação à Língua Portuguesa no 9º ano, o estado e uma das escolas ficaram 

em nível intermediário e o município e uma escola ficaram no nível crítico. Em 

Matemática do 9º ano, todos ficaram com o nível de proficiência crítico20. 

Considerando os resultados preliminares de 2017, esses foram os 

conquistados pela educação municipal de Juazeiro do Norte no SPAECE ALFA (2º Ano) 

e SPAECE (5º Ano): 

 

Gráfico 2 Série Histórica de Resultados no SPAECE ALFA – 2º Ano – Juazeiro do 

Norte (Preliminar 2017) 

 

Fonte: CEARÁ. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SPAECE (2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Os Padrões de Desempenho são categorias definidas a partir de cortes numéricos que agrupam os níveis 

da Escala de Proficiência, com base nas metas educacionais estabelecidas pelo SPAECE. Esses cortes dão 

origem a quatro Padrões de Desempenho – Muito crítico, Crítico, Intermediário e Adequado – os quais 

apresentam o perfil de desempenho dos alunos. 
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Gráfico 3 - Série Histórica de Resultados no SPAECE – 5º Ano (Língua Portuguesa e 

Matemática – Juazeiro do Norte (Preliminar 2017) 

 

Fonte: CEARÁ. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SPAECE (2017)  

 

Após ficar na última colocação entre os 187 municípios do Ceará no SPAECE 

ALFA em 2015 (tendo apenas 43,4% alfabetizados no nível desejável) e apesar de 

permanecer abaixo da média do estado (74,9%) em 2016 (ficando o município com 

50,7%), este conseguiu assegurar a alfabetização no nível “desejável” 21 naquele ano. Em 

2017, os resultados mostram que mais uma vez o município conseguiu garantir esse nível 

para as turmas de 2º ano avaliadas.  

Para a secretária de educação22, essa conquista pela administração municipal 

se efetivou a partir de um “grande investimento” envolvendo reorganização de todo o 

organograma interno e das escolas, do cumprimento responsável das metas estabelecidas 

pelos programas oriundos dos governos Estadual e Federal, além das diversas parcerias e 

convênios firmados com as universidades públicas e particulares da Região.  

Outros elementos são apresentados como contribuições para o sucesso: as 

formações para a utilização do material didático ofertadas; parceria com a Fundação 

Lemman através do Programa Gestão para Aprendizagem23, que trouxe para Juazeiro do 

                                                           
21 Alunos com este Padrão de Desempenho conseguem identificar o assunto de um texto, o que indica que 

já estabelecem ligações entre as suas partes para chegar ao sentido global. Esses alunos, provavelmente, 

apresentam uma leitura mais autônoma, o que é importante para o prosseguimento de sua trajetória escolar. 
22 Em matéria da assessoria de imprensa da prefeitura de Juazeiro do Norte de 25 de fevereiro de 2018 

disponível em: https://www.juazeiro.ce.gov.br/Imprensa/Noticias/2018-02-25-Educacao-de-Juazeiro-do-

Norte-muda-de-classificacao-no-Spaece-e-conquista-Selo-Verde-Escuro-4274/. Acesso em: 22 fev. 2018. 
23 Ao clicar na aba com o nome deste programa (no site da Fundação) encontramos como conteúdo o 

“Programa Formar”, informando ser uma parceria desta com redes públicas de educação de todo o Brasil, 

visando promover e alinhar esforços entre secretarias de educação e escolas, “diminuindo distâncias, 

apoiando os educadores em seu desenvolvimento profissional e aperfeiçoando as práticas de gestão e os 

processos pedagógicos”. Ver: http://www.fundacaolemann.org.br/formar/. Acesso em: 27 fev. 2018. Sugiro 
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Norte Instituto Mathema com formações na área de Matemática24; o Programa Escola 

Integradora25 (a secretária estima que, até o meio do ano de 2018, pelo menos 50% das 

escolas já tenham aderido ao Programa, e 100% até dezembro de 2018). 

Atentando para o nosso objeto de estudo (inclusive para os Estudos Regionais 

e Ensino Religioso) e o que se encontra previsto no Plano Municipal de Educação – PME-

JN 2015-2025 (PMJN, 2015), encontramos consonâncias que se aproximam dos 

propósitos dessas disciplinas no cumprimento do seu papel social. Este documento está 

de acordo com o Plano Nacional de Educação 2014-2024, que tem como duas de suas dez 

diretrizes: a “promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País”. (Art. 2º, 

Inciso VII) e a “promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade 

e à sustentabilidade socioambiental” (Art. 2º, Inciso X). 

No campo 3 – Metas e Estratégias do Plano Municipal elege-se, como uma 

de suas diretrizes, “difundir os princípios da equidade, do respeito à diversidade e da 

valorização profissional e potencializar, assegurar e incentivar a gestão democrática da 

educação”. (PME-JN, p. 56). 

Como uma das estratégias para o alcance da Meta 2 – Universalizar o Ensino 

Fundamental de 9 (nove anos) para toda a população de 6 (seis) e 14 (catorze) anos e 

garantir que pelo menos 95 (noventa e cinco por cento)  dos alunos concluam essa etapa 

na idade recomendada, até o último ano de vigência do PME: “fortalecer o monitoramento 

e o acompanhamento (...) das situações de discriminação, preconceitos e violências na 

escola, objetivando o estabelecimento de condições para o sucesso escolar do(a)s 

estudantes, em colaboração com as famílias e órgãos públicos de Assistência Social, 

Saúde e proteção à infância, adolescência e juventude”. (Idem p. 61). 

Em relação à formação de professores, o Plano Municipal de Educação de 

Juazeiro do Norte atenta para o Previsto no PNE, que visa garantir a todo(a)s o(a)s 

profissionais da educação básica a formação continuada em sua área de atuação (PME-

                                                           

a problematização da dimensão desta parceria como motivo para posteriores investigações, frente à 

precarização da atuação dos professores.   
24 O Instituto expõe como propósito: “Pesquisar e experienciar novos métodos de ensino e aprendizagem, 

assessorando instituições voltadas para a educação, formando professores, provendo publicações, materiais 

e recursos pedagógicos que contribuam para o processo educativo e a melhoria do ensino público e 

privado”. Ver: http://mathema.com.br/sobre/. Acesso em: 27 fev. 2018.  
25 “Projeto próprio, de caráter institucional, da Gestão Municipal de Juazeiro do Norte” desenvolvido pela 

Secretaria de Educação, tem como objetivo “promover a qualificação da leitura, escrita, raciocínio lógico 

e da disciplina na escola através da interação com a família e membros da comunidade”. Ver: 

http://www.juazeiro.ce.gov.br/Imprensa/Noticias/2017-09-25-Seduc-reune-gestores-de-escolas-que-farao-

parte-do-projeto-Escola-Integradora-3583/. Acesso em: 27 fev. 2018. 
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JN, p. 21), atentando também para a “formação continuada de todas as áreas e 

modalidades de ensino” (p. 31). 

Na Meta 15 – Formação de Professores, o PME-JN destaca a preocupação e 

o compromisso dos gestores municipais e estaduais em resolver o problema da não 

formação superior específica de todos os professores da Educação Básica em atuação no 

magistério público ou privado municipal. Afirma-se que a expectativa é de que Juazeiro 

do Norte, constituindo-se como uma cidade universitária, possa ser dotada de condições 

para oferecer formação específica em nível superior para esse nível de Educação (Idem 

p. 45). 

Na Meta 16 – Formação Continuada – Pós-Graduação de Professores, 

enfatiza-se a perspectiva de que seja garantida a formação continuada de todos os 

professores da Educação Básica em sua área de atuação, levando em conta as 

necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. (p. 46) 

Quanto ao cumprimento da Meta 15 – de garantir que os professores em 

exercício na rede pública da Educação Básica municipal – efetivo ou temporário – tenham 

uma formação superior e se disponham a realizar cursos na etapa ou disciplina em que 

atuam ou que atuem em área distinta de sua formação inicial, o Plano Municipal assume 

que implementará medidas capazes de garantir o aumento de 20% por ano de profissionais 

da educação com formação em nível superior e em exercício no município possam cursar 

licenciatura na etapa, disciplina ou área do conhecimento em que atuam. (p. 86). 

Diante dos resultados supramencionados, das metas e estratégias para a 

educação no município de Juazeiro do Norte para até o ano de 2025, consideradas as 

demandas das disciplinas Ensino Religioso e Estudos Regionais focos dessa investigação, 

atestamos o grande desafio que é assegurar que a educação se estabeleça com a necessária 

equidade e qualidade, inclusive com professores habilitados em sua área de atuação.  
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2.2 A Escola Vereador Francisco Barbosa da Silva 

 

 

Fotografia 1 - Escola Vereador Francisco Barbosa da Silva 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos pesquisadores (2017) 

 

A escolha das duas escolas selecionadas como lócus da pesquisa se deu em 

virtude de estarem mais diretamente relacionadas e próximas a onde o movimento em 

torno do padre Cícero é mais intenso e recorrente: o bairro Horto, onde está localizado o 

monumento em lembrança deste sacerdote, inaugurado no ano de 1969. Primeiramente, 

destacamos a que se encontra na subida pela conhecida “estrada velha”, a da “rua de 

pedras”, depois aquela que se encontra na “Colina do Horto” mais próxima da estátua do 

padre Cícero. 

Quem sai do centro da cidade de Juazeiro do Norte – Ceará, nas proximidades 

do “Memorial Padre Cícero”, no bairro do Socorro, passando pela ponte do Rio 

Salgadinho e no início da avenida reformada por ocasião da construção do anel viário, à 

direita avista-se o início do caminho da cruz, a “via-crúcis”, a primeira imagem que 

simboliza o trajeto seguido por Jesus carregando a cruz do Pretório de Pilatos ao monte 

Calvário: é o início da lembrança à “Paixão de Cristo”. 

Na 10ª Estação, representando Jesus sendo despojado de suas vestes, entrando 

à esquerda encontramos a Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Francisco 

Barbosa da Silva, assim denominada na Lei Nº 3.142, de 17 de maio de 2007, publicada 

em 25 de maio do mesmo ano, que a cria como Unidade Escolar Municipal. 
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Especificamente localizada no Bairro Horto, Zona Rural, Rua Bom Jesus do 

Horto S∕N, Código de Endereçamento Postal Nº. 63012-020, telefone público número 

88.3512-0208, tem como e-mail franciscobarbosa.seduc.jn@gmail.com e como Código 

do Censo Escolar INEP – o Nº. 23322810.  

De acordo com as mais recentes informações disponibilizadas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira26, no campo 

“complexidade da gestão escolar”, a instituição possui atualmente 471 matrículas, 21 

turmas convencionais, uma multisseriada, média de 28,9 alunos por turma nos anos finais, 

três turnos de funcionamento, 12 salas de aula, 28 docentes, 57 funcionários e Indicador 

de Nível Socioeconômico – INSE – Médio Baixo27 e nível de complexidade da gestão 

528. 

Quanto à estrutura, a escola possui biblioteca, laboratório de informática, 

acesso à internet banda larga, computadores para uso dos alunos e quadra de esportes 

coberta , sala de professores, sala de secretaria, sala de diretoria, almoxarifado e refeitório. 

Não possui sala de leitura, laboratório de ciências, pátio descoberto, pátio coberto, 

auditório, quadra de esportes descoberta, parque infantil e área verde. 

Quanto ao “Indicador de adequação da formação do docente da educação 

básica”29 que é a classificação dos docentes segundo a adequação da formação inicial à 

                                                           
26 Disponibilizadas no portal: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/consulta-publica. Acesso em: 28 fev. 2018. 
27 O INSE possibilita, de modo geral, situar o público atendido pela escola em um estrato social. O indicador 

é calculado a partir do nível de escolaridade dos pais, da renda familiar, da posse dos bens e da contratação 

de serviços pela família dos alunos, construídos com base nos questionários contextuais da Avaliação 

Nacional da Educação Básica (ANEB), Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC – conhecida 

como Prova Brasil). No indicador, as escolas são classificadas em sete grupos, variando de “Muito Baixo” 

a “Muito Alto” nível socioeconômico. Embora o INEP utilize apenas o termo “Médio Baixo” para a escola 

em questão e a Nota Técnica do INEP explique os indicadores apenas em níveis numéricos (do I ao VII) 

pressupõe-se que “Médio Baixo” seja o Nível III. Ver Nota Técnica em:  

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/ana/resultados/2014/nota_tecnica_inse.pdf. 
28 Conforme Nota Técnica Nº 040 de 2014 do INEP, este indicador resume em uma única medida as 

informações de porte, turnos de funcionamento, nível de complexidade das etapas e quantidade de etapas 

ofertadas. A gestão da escola certamente envolve outros fatores e dimensões não contemplados aqui, 

entretanto, verifica-se que, mesmo com poucos aspectos contemplados na sua construção o indicador 

apresenta potencial para contextualização dos resultados das avaliações. A nota afirma que o INEP estuda 

a inclusão de novos quesitos no Censo Escolar visando o aprimoramento deste e de outros indicadores que 

contribuem para a avaliação do contexto da oferta educacional no País. 
29Conforme Nota Técnica Nº. 20 de 2014 do INEP, estes são os grupos: 1- Docentes com formação superior 

de licenciatura na mesma disciplina que lecionam, ou bacharelado na mesma disciplina com curso de 

complementação pedagógica concluído. 2- Docentes com formação superior de bacharelado na disciplina 

correspondente, mas sem licenciatura ou complementação pedagógica. 3- Docentes com licenciatura em 

área diferente daquela que leciona, ou com bacharelado nas disciplinas da base curricular comum e 

complementação pedagógica concluída em área diferente daquela que leciona. 4- Docentes com outra 

formação superior não considerada nas categorias anteriores. 5- Docentes que não possuem curso superior 

completo. Para ver a Nota, acessar:   

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/resultados/2013/nota_tecnica_indicador_

de_adequacao_da_formacao_do_docente_da_educacao_basica.pdf 
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disciplina e etapa de sua atuação na educação básica, com vistas a avaliar o cumprimento 

das orientações legais, para o caso dos anos finais do Ensino Fundamental, há 46.5 no 

grupo 1; 0 no grupo 2; 42.3 no grupo 3; 5.6 no grupo 4 e 5.6 no grupo 5, atestando que 

quase metade do número total de docentes possui formação adequada e a segunda maioria 

são os que possuem licenciatura em área diferente daquela que leciona.  

Em se tratando do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica30, 

a média de proficiência em Matemática e Língua Portuguesa padronizada para um 

indicador de 0 a 10 ao final do Ensino Fundamental (9º ano) foi elevada gradativamente 

na Escola Vereador Francisco Barbosa, avaliada nos anos ímpares desde 2009, sendo: 4.0 

em 2009, 4.3 em 2011, 4.7 em 2013, e 5.0 em 2015 (Matemática); e 3.8 em 2009, 4.2 em 

2011, 4.3 em 2013, e 4.9 em 2015 (Língua Portuguesa)31.  

Esta escola expõe em seu Regimento Interno32, como objetivos além dos 

previstos pela Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9.394 de 1996: 

I- elevar, a qualidade do ensino aprendizagem com práticas metodológicas inovadoras 

oferecendo aos educandos ensino de qualidade; II-  formar cidadãos conscientes de seus 

direitos e deveres; III- promover a integração escola-família e comunidade; IV- 

proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao ensino; V- estimular, em seus alunos, 

a participação bem como a atuação solidária junto à comunidade; VI-  Efetuar a 

participação dos pais na escola e na vida escolar dos seus filhos; VII- Reduzir o úmero de 

reprovados abandono escolar na referida instituição de ensino; VIII- Proporcionar ao 

professor estudos que oportunizem seu crescimento pessoal; IX-  Implementar formações 

sistemáticas para inserir os funcionários no processo de ensino aprendizagem; X-   

Incentivar a participação dos alunos nos eventos escolares. 

Quanto à organização e funcionamento, a escola Vereador Francisco Barbosa 

da Silva, esta é mantida pela Prefeitura de Juazeiro do Norte e funciona nos três turnos – 

manhã (1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental), tarde (6º ao 9º Ano do Ensino 

Fundamental) e noite (EJA – Educação de Jovens e Adultos), prevendo as 800 horas de 

aula e os duzentos dias letivos instituídos nacionalmente.  

                                                           
30 Indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames padronizados 

(Prova Brasil ou SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica - obtido pelos estudantes ao final das 

etapas de ensino (5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio), com informações sobre 

rendimento escolar. 
31 Os resultados de 2017 não foram divulgados até a data da última revisão desta dissertação. Informações 

acessíveis em: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/23322810. 
32 Este e outros documentos ou planilhas foram disponibilizados pela escola no formato digital, não havendo 

publicação oficial dos mesmos. Apenas referenciamos, quando possível, o ano, os títulos, os capítulos ou 

partes citadas ao longo desse trabalho. 
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Nesse mesmo documento apresenta como princípio o da gestão democrática, 

com observância aos princípios de autonomia, coerência, pluralismo de ideias e 

concepções pedagógicas e de corresponsabilidade da comunidade escolar, mediante, 

inclusive, à valorização da escola enquanto espaço privilegiado de execução do processo 

educacional. 

Entre as normas de gestão e convivência, as relações profissionais e 

interpessoais são tidas como fundamentadas na relação direitos-deveres, pautadas no 

respeito às normas legais e nos princípios de responsabilidade, solidariedade, tolerância, 

ética, pluralidade cultural, autonomia e gestão democrática. 

Entre os direitos dos alunos nesta escola prevê-se, no Artigo 23º, usufruir de 

um ambiente de aprendizagem apropriado e incentivador, livre de discriminação, 

constrangimentos ou intolerância; receber atenção e respeito de colegas, professores, 

funcionários e colaboradores da escola, independentemente de idade, sexo, raça, cor, 

credo, religião, origem social, nacionalidade, deficiências, estado civil, orientação sexual 

ou crenças políticas; promover a circulação de jornais, revistas ou literatura na escola, em 

qualquer dos veículos de mídia disponíveis, desde que observados os parâmetros 

definidos pela escola no tocante a horários, locais e formas de distribuição ou divulgação, 

sendo proibida a veiculação de conteúdos difamatórios, obscenos, preconceituosos, 

racistas, discriminatórios, comerciais, de cunho partidário ou de organizações 

paramilitares, que promovam a apologia ao crime ou a atos ilícitos ou estimulem a sua 

prática, ou cuja distribuição perturbe o ambiente escolar, incite à desordem ou ameace a 

segurança ou os direitos fundamentais do cidadão. 

Dos deveres e responsabilidades dos alunos, destacamos: ser respeitoso e 

cortês para com colegas, diretores, professores, funcionários e colaboradores da escola, 

independentemente de idade, sexo, raça, cor, credo, religião, origem social, 

nacionalidade, condição física ou emocional, deficiências, estado civil, orientação sexual 

ou crenças políticas; abster-se de condutas que neguem, ameacem ou de alguma forma 

interfiram negativamente no livre exercício dos direitos dos membros da comunidade 

escolar; respeitar e cuidar dos prédios, equipamentos e símbolos escolares, ajudando a 

preservá-los e respeitando a propriedade alheia, pública ou privada; utilizar meios 

pacíficos na resolução de conflitos; 

Quanto ao currículo, o Artigo 38º remete à inclusão, nos termos da legislação 

vigente do “Plano Escolar”, de uma Base Nacional Comum e uma parte diversificada. No 

Parágrafo Único do Capítulo II do Título IV – Da organização e desenvolvimento do 
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ensino – temos que: “Os componentes curriculares a serem trabalhados nas séries estão 

identificados no Plano Escolar e nos PCNs” (Parâmetros Curriculares Nacionais). 

Nas disposições gerais – Título VII, percebemos, no Artigo 63º, a atenção ao 

Ensino Religioso como de matrícula facultativa, constituindo disciplina do horário 

normal no Ensino Fundamental e ministrado de acordo com as normas do sistema, 

assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa dos alunos. 

Esse documento expressa, pois, o cuidado de que a escola seja um espaço em 

que os alunos possam exercer seus direitos e deveres atentando para a não discriminação, 

para o não constrangimento ou intolerância, estando assegurado o respeito ao outro, 

inclusive em se tratando dos credos ou da religião. Estes elementos encontram-se 

analisados no capítulo 5.   

Em 2017 e 2018, o Núcleo Gestor é composto por: Direção Administrativa – 

Ana Maria Pereira de Lima; Secretaria Escolar – Izabel da Silva Gomes; Coordenação 

Pedagógica – Cícera Lopes Tenório e Supervisora Pedagógica – Arlete Silva Xavier. 

Em seu Projeto Político Pedagógico, descreve-se que a escola “nasceu do 

desejo e mobilização da comunidade local que lutava para ter uma escola que pudesse 

atender as necessidades do Bairro do Horto”, originando-se com a junção das Escolas 

Manoel Antônio do Nascimento e Coronel Neri, uma vez que ambas não tinham espaço 

físico suficiente para atender à demanda local. O nome do ex-vereador Francisco Barbosa 

da Silva se deu por conta do “histórico pessoal” e pelos serviços prestados àquela 

comunidade por este parlamentar. 

Esse documento elucida, como missão da escola: Assegurar um ensino de 

qualidade, garantindo o acesso e a permanência dos alunos na escola, formando cidadãos 

críticos e participativos, despertando o senso de cooperação em um ambiente criativo e 

de respeito mútuo, preparando os discentes para transformarem a sociedade na qual estão 

inseridos, por meio de uma gestão democrática e participativa, valorizando as diferenças, 

o trabalho coletivo, buscando avançar cada vez mais qualitativamente nos processos 

pedagógicos que levam à aprendizagem.  

Como visão, apresenta-se a pretensão de se “tornar a escola mais eficiente, 

inovadora, participativa direcionada para o avanço do ensino, capaz de consolidar a 

formação do educando de forma qualitativa, desenvolvendo nossas atividades em parceria 

com a comunidade em geral, resgatando valores éticos, morais, culturais e sociais para o 

exercício da cidadania”. 
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Segundo o projeto, sua rotina é guiada pelos seguintes valores: Respeito à 

individualidade do educando e valorização de suas aptidões; competência, 

responsabilidade e transparência em suas funções; atribuição de tarefas a todos os 

segmentos da escola compartilhando decisões; parcerias com a comunidade local, órgãos 

governamentais e não governamentais para o desenvolvimento de atividades propostas; 

reflexão do trabalho desenvolvido com discussões acerca das falhas e acertos para 

replanejamento das ações. 

O documento traz como concepção teórico-metodológica a perspectiva 

sociointeracionista, expondo compreender a educação como construção coletiva 

permanente, baseada nos princípios de convivência, solidariedade, justiça, respeito ao ser 

humano e ao meio ambiente, valorização da vida na diversidade e na busca do 

conhecimento. Propõe-se a uma metodologia cooperativa e participativa que contribua 

com a construção da autonomia moral e intelectual de todos os envolvidos no processo 

educativo, buscando humanização e a mudança social. A proposta pedagógica não traz 

elementos específicos sobre as disciplinas do currículo. 

Em relação à comunidade, o Projeto Político Pedagógico descreve que a 

escola inserida em um contexto social, econômico e cultural de relevante importância 

para o município de Juazeiro do Norte, em virtude da religiosidade como meio motivador 

do fluxo de romarias que dinamizam a economia local. Destaca que apesar da forte 

religiosidade e da capacidade de organização comunitária presentes no bairro do Horto, 

a localidade também convive com a insegurança, a violência e a exclusão.  

Considerando essa realidade, a escola se sente responsável pela 

transformação, a partir de uma “reformulação, reflexão e uma ação consciente para que o 

homem possa voltar a ser o agente transformador e sujeito de história”. 

Nesse sentido, a instituição se propõe a elaborar coletivamente os planos de 

curso como base para a elaboração de “planos de trabalho” para cada turma, resguardando 

a integridade e a coerência com o Projeto Político-Pedagógico e as possíveis necessidades 

de flexibilização. No caso dos anos finais do Ensino Fundamental, o planejamento é 

dividido por áreas do conhecimento: nas terças-feiras, Linguagens e Códigos (Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa, Educação Física e Artes); às quartas-feiras, Ciências 

Matemáticas e da Natureza (Matemática e Ciências); nas quintas-feiras, Ciências 

Humanas (onde o município insere as disciplinas: História, Geografia, Estudos Regionais 

e Ensino Religioso).  
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Os objetivos gerais da Escola Vereador Francisco Barbosa da Silva, 

conforme consta em seu Projeto Político-Pedagógico, estão pautados no item “princípios 

filosóficos da instituição” (nos documentos analisados não há uma referência explícita 

direta de quais são), pretendendo “dinamizar um currículo que contemple temas e 

preocupações mundiais; resgatar a visão de totalidade dos sujeitos; estabelecer princípios 

curriculares que possibilitem a participação e corresponsabilização dos sujeitos; priorizar 

uma ação pedagógica voltada à construção de cidadãos conscientes e preparados para 

exercer sua cidadania ativamente; garantir o acesso ao conhecimento sistematizado; 

implementar um espaço de pesquisa; e dar condições para prosseguir nos estudos”. 

 

 

2.3 A Escola Sebastião Teixeira Lima 

 

 

Fotografia 2 - Escola Sebastião Teixeira Lima 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos pesquisadores (2017) 

 

Criada pela Lei 1.898 de 02 de março de 1994 na gestão do prefeito Manoel 

Salviano Sobrinho, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sebastião Teixeira Lima, 

mantida pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, está localizada na Colina do Horto, Avenida 

Padre Jezu Flor, S∕N, tendo como Código de Endereçamento Postal o Nº 63.012-170, 

telefones Nº 8835112877 – 8835129906 e Código no Instituto Nacional de Estudos e 
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Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP – Nº. 23191775. E-mail: 

sebastião.seduc.jn@gmail.com.  

Em 2017-2018 (o ano letivo de 2017 continuou até a penúltima semana de 

fevereiro de 2018), há 07 professores efetivos, 10 temporários, 02 funcionários efetivos 

e 09 temporários. Há um total de 348 alunos distribuídos em 14 turmas, sendo 137 pela 

manhã (1º ao 5º ano), 128 à tarde (6º ao 9º ano) e 83 à noite (Educação de Jovens e 

Adultos). 

Conforme as mais recentes informações disponibilizadas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, no campo “complexidade 

da gestão escolar”, a instituição possui 322 matrículas (133 em tempo integral), 14 turmas 

convencionais, 01 multisseriada, média de 22,4 alunos por turma nos anos finais, 03 

turnos de funcionamento, 07 salas de aula, 18 docentes, 04 auxiliares-monitores-

tradutores de Libras, 31 funcionários e Indicador de Nível Socioeconômico – INSE – 

Médio Baixo33 e Nível de Complexidade da Gestão 534. 

Quanto à estrutura, a escola possui biblioteca, laboratório de informática, 

acesso à internet, computadores para uso dos alunos, quadra de esportes coberta, sala de 

secretaria e pátio descoberto. Não possui sala de professores, sala de diretoria, sala de 

leitura, almoxarifado, laboratório de ciências, refeitório, pátio coberto, auditório, quadra 

de esportes descoberta, parque infantil e área verde. 

Quanto ao “Indicador de adequação da formação do docente da educação 

básica”35 que é a classificação dos docentes segundo a adequação da formação inicial à 

disciplina e etapa de sua atuação na educação básica, com vistas a avaliar o cumprimento 

das orientações legais, para o caso dos anos finais do Ensino Fundamental, há 32.1 no 

grupo 1; 0 no grupo 2; 37.7 no grupo 3; 0 no grupo 4 e 30.2 no grupo 5, atestando que a 

escola está tem a maior parte dos docentes com licenciatura em área diferente daquela 

que leciona, seguida daqueles com formação superior de licenciatura na mesma disciplina 

que lecionam e daqueles com outra formação superior não considerada nessas duas 

categorias. 

Em se tratando do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica36, 

a média de proficiência em Matemática e Língua Portuguesa padronizada para um 

indicador de 0 a 10 ao final do Ensino Fundamental (9º ano) foi elevada na Escola 

                                                           
33 Ver: Nota 27 
34 Ver: Nota 28  
35 Ver: Nota 29 
36 Ver: Nota 30 
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Sebastião Teixeira Lima, não avaliada em 2011 e 2013, obtendo: 2.5 em 2009 e 5.3 em 

2015 (Matemática); e 2.1 em 2009 e 5.2 em 2015 (Língua Portuguesa)37.  

A escola está fundamentada, conforme explicita o Regimento Interno38 da 

instituição, “numa concepção de estudante como sujeito histórico, com vistas à sua 

atuação de forma autônoma, em uma sociedade democrática”, tendo como objetivo 

principal da instituição o de “desenvolver os aspectos cognitivo, afetivo e social na 

criança, no jovem e adulto, preparando-os para a vida”. 

Prevê a oferta do Ensino Fundamental atentando, entre outros elementos, para 

a provisão de professores habilitados e profissionais de apoio e de materiais adequados, 

para formação continuada dos profissionais da escola visando à qualidade do ensino; para 

a viabilização de materiais contextualizados e de métodos específicos em relação ao 

espaço regional e local; para a elaboração de propostas pedagógicas com a participação 

de professores e demais profissionais de suporte pedagógico de forma criteriosa e 

contextualizada. 

O Regimento Interno prevê o atendimento às normas educacionais vigentes 

nos âmbitos nacional, estadual e municipal, a exemplo do cumprimento da carga horária 

de 800 horas aulas mínimas anuais de atividades divididas em 200 dias letivos. 

Ainda, esse estabelecimento objetiva oferecer “ensino público de qualidade 

que garanta uma formação integral ao aluno, assegurando a conquista de sua cidadania, 

tornando-o capaz de ser um cidadão crítico e de contribuir para as transformações 

necessárias em sua comunidade e na sociedade em geral, apto a interagir com as 

tecnologias da informação e comunicação, preparando-o para a vida e desenvolvimento 

do trabalho dentro de uma perspectiva de coletivo”. 

Embora esteja prevista a existência de dois coordenadores pedagógicos 

formando o Núcleo Gestor, este foi encontrado composto pela diretora administrativa 

Luciana Figueiredo Felix e pela secretária Martiniana Maria Guilhermino, que muito bem 

nos acolheram como pesquisadores. 

                                                           
37 Os resultados de 2017 não foram divulgados até a data da defesa dessa dissertação. Informações 

acessíveis em: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/23322810. 
38 Este e outros documentos foram disponibilizados pela escola no formato digital, não havendo publicação 

oficial dos mesmos. Apenas referenciamos, quando disponibilizados, o ano, os títulos, os capítulos ou partes 

citadas ao longo desse trabalho.  
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O Regimento Interno39 prevê o cumprimento do calendário letivo oficial, mas, 

na prática, exerce o direito assegurado no parágrafo 2º do Artigo 23 da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, o qual decreta que o calendário escolar deverá adequa-se 

às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas. Por estar em uma 

comunidade que recebe grande número de visitantes, a escola geralmente paralisa as 

atividades no período das grandes romarias. Alega-se que a maior parte das famílias se 

envolve com o fluxo de visitantes, comercializando os mais diversos de produtos como 

alternativa de renda. 

Ao tratar do regime didático e da organização curricular, esse documento 

lembra a importância da compatibilidade entre o atendimento às determinações legais e a 

realidade social e cultural da escola. Os Artigos 86 e 87 se referem ao currículo enquanto 

organização que compreende todos os conteúdos, estratégias e ações que a escola 

desenvolverá, trabalhando as áreas do conhecimento contextualizadas e 

interdisciplinarmente. Também, trata o currículo como elemento que “possibilitará ao 

aluno estabelecer relações com o meio ambiente, percebendo-se parte dele, entendendo-

se as relações de trabalho estabelecidas entre os homens, valorizando suas formas de 

pensar, de agir e se expressar, sem desconsiderar o intercâmbio entre as diferentes 

culturas”. 

Embora não referencie Delors40, anuncia-se que a organização curricular deve 

proporcionar uma educação geral e de formação básica, levando o aluno a aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, interagindo com o seu 

meio, transformando-o e dominando-o, sendo o professor um orientador desta construção 

do conhecimento. 

Entre as normas de convivência do Capítulo III, o Artigo adverte, entre as 

proibições aos professores, coordenadores pedagógicos e direção, a de utilizarem-se do 

exercício da função para induzir convicções de ordem filosófica, política, religiosa e 

racial, que contrariem as leis vigentes. Além disso, é vetado discriminar os alunos 

independentemente da situação social, econômica, raça, cor, sexo ou credo religioso. 

                                                           
39 Este e outros documentos ou planilhas foram disponibilizados pela escola no formato digital, não havendo 

publicação oficial do mesmo. Apenas referenciamos o ano e os capítulos ou partes citadas ao longo desse 

trabalho. 
40 DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional para a Educação no Século XXI.  2010. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf. Acesso em: 01 jan. 2017 
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Entre os direitos dos estudantes (Artigo 107), destacam-se: o de “receber, em 

igualdade de condições, a orientação necessária para realizar suas atividades escolares e 

usufruir todos os benefícios de caráter religioso, educativo, recreativo ou social, sendo 

respeitado também em sua individualidade, sem comparação nem preferência por toda a 

Unidade Escolar”; também, o de “ter assegurado o respeito e o direito à sua crença 

religiosa”. Entre os vetos aos alunos (Artigo 109), está o de “disseminar ideias ou praticar 

atos contrários à moral, à ordem pública e aos bons costumes”.  

No caso dos funcionários e estagiários há ênfase, entre os seus direitos, ao de 

exercer a função sem serem discriminados por questões de religião, raça, sexo, idade, 

opinião, política, preferência social ou de qualquer outra natureza e serem respeitado em 

suas individualidades e limitações. Entre os deveres, ressalta-se o de direcionar seu 

comportamento profissional em consonância com a verdade, a moral e a ética. Entre os 

deveres, o de respeitar as diferenças e limitações. 

Datado do ano de 2014, o Projeto Político Pedagógico da Escola Sebastião 

Teixeira Lima é introduzido com epígrafe de Paulo Freire contida na quarta carta “Das 

qualidades indispensáveis ao melhor desempenho de professoras e professores 

progressistas”41, na qual o filósofo expõe como qualidades a humildade, a amorosidade, 

a coragem, a tolerância, a competência, a capacidade de decidir, a segurança, a eticidade, 

a justiça, a sabedoria da experiência de viver a tensão paciência ∕ impaciência 

(“parcimônia verbal”) e a alegria de viver (“virtude fundamental da prática educativa 

democrática”): Os elaboradores deste documento dizem: Precisamos contribuir para criar 

“A escola que é aventura, que marcha, que não tem medo do risco, por isso que recusa o 

imobilismo. A escola em que se pensa, em que se atua, em que se cria, em que se fala, em 

que se ama, se adivinha, a escola que apaixonadamente diz sim à vida”. (FREIRE, 1997, 

p. 43). 

Em sua poética apresentação, reconhece-se a educação como prática mais 

humana, que a educação escolar desempenha relevante papel no processo de 

desenvolvimento do conhecimento e que, por esse motivo buscou imprimir no documento 

“todos os anseios e sonhos que tentamos alcançar, pois entendemos que o trabalho escolar 

é um projeto de vida” incluindo “os sonhos, as fantasias, a realidade, os projetos 

individuais e coletivos”.        

                                                           
41 Na obra Professora sim tia não: Cartas a quem ousa ensinar. (1997, p. 37-43). 
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Diz-se que o Projeto Político Pedagógico é resultado de discussões, críticas e 

contribuições de toda a comunidade escolar, com o objetivo de “buscar, ao educar, o 

conhecimento necessário à vida, a prática pedagógica perfeita e eficaz, para que possamos 

atender aos educandos que chegam cheios de sonhos, esperança de dias melhores e veem 

na escola o local perfeito para atingir seus ideais”. E encerra a sua apresentação ao projeto 

retomando ideias freireanas, de que “só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca 

inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem do mundo, com o mundo e com 

os outros”42.  

Na justificativa ao projeto, a instituição em foco expõe entender que a 

sociedade contemporânea tem passado por profundas transformações histórico-sociais, 

sendo a escola um espaço de formação humana e diretamente afetada por essas mudanças, 

o que exige de seus atores uma postura dialógica, já que está inserida em mundo complexo 

e dinâmico no qual a ação de ensinar “ganha resultados significativos e variados”.  

Compreende-se que a escola deve procurar desenvolver nos alunos atitude 

positiva com relação aos valores que são perenes como: “o respeito, o amor ao próximo, 

a valorização à vida, à convivência familiar e social harmônica”, defendendo que através 

do cultivo desses valores estará construindo um mundo melhor para se viver. 

Nesse sentido, demonstrando estar preocupada com a formação integral dos 

educandos, a Escola de Ensino Fundamental Sebastião Teixeira Lima pretende 

desenvolver um ensino que atenda não apenas o desenvolvimento das competências 

intelectuais, mas também, no que diz respeito à “formação moral, emocional, espiritual, 

valorativa, afetiva, etc.”.  

Reconhecem-se tais aspirações como uma tarefa não simples, uma vez que 

trabalha com uma comunidade bastante heterogênea, atendendo crianças e adolescentes 

“extremamente carentes no que diz respeito a questão social, cultural, artística, afetiva, e 

também com pessoas de classe média baixa com acesso a bens culturais e artístico que 

lhes proporciona uma formação crítica e consequentemente participam mais ativamente 

da sociedade na qual estão inseridos”. 

A escola finaliza a justificativa enfatizando a necessidade de agir de forma 

dinâmica, participativa, crítica, responsável e solidária, desenvolvendo os seguintes 

valores: “o amor, excelência, respeito, criatividade, participação e parceria”. 

                                                           
42 Encontrada no Capítulo 2 - “A concepção ‘bancária’ da educação como instrumento da opressão. Seus 

pressupostos, sua crítica” - da Pedagogia do Oprimido, 2011, p. 81. 
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Em sua fundamentação teórica, o “compromisso com a formação humana e 

com o acesso à cultura geral, de modo a que os educandos venham a participar política e 

produtivamente das relações sociais, com comportamento ético e compromisso político, 

através do desenvolvimento da autonomia intelectual e moral” são elementos expostos 

como finalidade e objetivos da educação escolar. 

A tendência pedagógica defendida no projeto é a de concepção histórico-

crítica-social dos conteúdos em que, segundo a escola, “o conteúdo é visto como elemento 

de reflexão social, com o objetivo de formar pessoas críticas, através do conteúdo, sendo 

estes essenciais e universais, baseado no método crítico-participativo, onde se avalia de 

forma global e diversificada”. 

O princípio norteador da proposta fundamenta-se na afirmativa de Saviani 

(1998, p. 68): “Toda prática educativa, como tal, possui uma dimensão política, assim 

como toda prática política possui, em si mesma, uma dimensão educativa”, reafirmando 

a valorização dos conteúdos significativos e contra-hegemônicos, dando espaço para as 

“forças populares”, de modo que elas aprendam para transformar as suas realidades.     

Como reconfirmação de sua justificativa, atenta-se para uma formação que 

contemple a aprendizagem permanente, a reflexão crítica, a ação responsabilidade 

individual e coletiva, o comportamento solidário, o acompanhamento das mudanças 

sociais, o enfrentamento aos problemas novos com originalidade e agilidade, a partir de 

uma prática administrativa e pedagógica emancipatória e democrática, “verdadeiramente 

voltada para a formação humana” e baseada na justiça e no respeito mútuo.  

No campo “Identidades da Escola – Visão Estratégica”, o Projeto Político 

Pedagógico traz como missão: Construir e reconstruir o conhecimento, contribuindo para 

a melhoria das condições educativas, visando uma educação de qualidade, priorizando as 

competências cognitivas e socioeducativas, dentro de um ambiente inovador e de respeito 

às diferenças. 

Como visão de futuro, ser uma escola de qualidade, desenvolvendo ações 

educativas voltadas para a aprendizagem significativa e o convívio social dos alunos, para 

que os mesmos adquiram competências e habilidades necessárias para atuarem na 

sociedade. 

Como valores: a excelência, oferecendo aos alunos, pais e comunidade um 

trabalho qualitativo, alegre e prazeroso; o respeito, respeitando a dignidade, os direitos, 

os valores éticos, morais espirituais e sociais dos seres humanos dentro e fora da escola; 

a criatividade, apoiando o ato criativo e a inovação dos alunos e professores, 
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incentivando-os sempre; e a participação e parceria, trabalhando em coletividade, 

valorizando e realizando parcerias. 

Os objetivos estratégicos da Escola Sebastião Teixeira Lima são: 1- Elevar 

o nível de aprendizagem dos alunos; 2- Reduzir a evasão escolar;                                                                                                                                  

3- Firmar parcerias que contribuam para o desenvolvimento da escola;                                                

4- Desenvolver a integração família-escola no processo educativo; 5- Elevar os índices 

de aprovação nas avaliações externas como Prova Brasil e SPAECE – do Sistema 

Permanente de Avaliação do Estado Ceará; e 6- Elevar o número de alunos. 

Os objetivos gerais do Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano definidos pela 

escola são: 1. Compreender a cidadania como participação social e política, assim com 

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes 

de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para 

si o mesmo respeito; 2. Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas 

diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de 

tomar decisões coletivas; 3. Saber utilizar diferentes fontes de informações e recursos 

tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos; 4. Conhecer e valorizar a 

pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro bem como aspectos socioculturais de 

outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em 

diferenças culturais, de classe social, de crença, de sexo, de etnia ou outras características 

individuais e sociais; 5. Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do 

ambiente, identificando seus elementos e as integrações entre eles, contribuindo 

ativamente para a melhoria do meio ambiente; 6. Utilizar as diferenças linguagens, verbal, 

musical, matemática, gráfica, plástica e corporal, como meio para produzir, expressar e 

comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais em contextos 

públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. 

O projeto traz os objetivos específicos do Ensino Fundamental do 1º ao 5º 

ano nas áreas de Língua Portuguesa, com foco na alfabetização e no letramento, e 

Matemática, Geografia, Ciências Naturais e Educação Física, não explicitando os 

objetivos das disciplinas História, Artes, Ensino Religioso ou Estudos Regionais.  

Apresenta os objetivos específicos do 6º ao 9º ano contemplando as 

disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências Naturais, 

Artes, Língua Estrangeira e Educação Física. Não contempla objetivos do Ensino 

Religioso ou dos Estudos Regionais. Em relação a esta, elenca competências e habilidades 
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e apresenta sugestões metodológicas para as turmas do 6º ao 9º ano, as quais 

referenciamos no capítulo que trata destas duas últimas disciplinas.  

Ao falar da organização institucional a Escola Sebastião Teixeira Lima 

enfatiza estar localizada em uma comunidade que apresenta “características 

diversificadas, marcadas religiosidade popular, o comércio religioso (informal), carência 

econômica”, na qual muitos sobrevivem do movimento romeiro do Horto e em que um 

número mínimo de moradores possui formação com Ensino Médio completo ou 

graduação.  

No ensejo, destaca acreditar que a democratização da sociedade acontecerá 

por meio da socialização do saber e do seu domínio pelo individuo, e que o tipo de homem 

que pretende formar é “aquele conhecedor de seu papel histórico transformador, onde os 

valores sociais tais como: cooperação e coletivismo façam parte do seu dia-a-dia, 

enquanto sujeito do processo de mudança social”.  

A proposta curricular da escola tem como parâmetros as orientações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (DCNEF) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s), “procurando respeitar as diversidades regionais, 

culturais e políticas existentes no país, criando condições que permitam aos nossos 

educandos ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e 

reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania”.  

Dos doze princípios do ensino definidos pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional Nº. 9.394 de 1996 em seu Artigo 3º, onze são focados nessa parte do 

projeto: I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II. Liberdade 

de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III. 

Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; IV. Respeito à liberdade e apreço à 

tolerância; V. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; VI. Gratuidade 

do ensino público em estabelecimentos oficiais; VII. Gestão democrática do ensino 

público, na forma desta Lei e da Legislação dos Sistemas do Ensino; IX. Garantia do 

padrão de qualidade; X. Valorização da experiência extraescolar; XI. Vinculação entre 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.43 

Aos temas transversais “Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde, 

Orientação Sexual, Trabalho e Consumo”, a escola versa dar a mesma importância em 

relação às áreas convencionais, pretendendo agir metodologicamente de forma ativa, 

                                                           
43 O 12º princípio “consideração com a diversidade étnico-racial”, incluído pela Lei nº 12.796 de 2013 não 

esteve contemplado na relação, embora acreditemos que a escola o incluirá em uma próxima versão.   
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participativa e reflexiva, com abordagens interdisciplinares e contextualizadas, com 

prática didática significativa articulada às disciplinas e favorecendo ao aluno o 

conhecimento global e não fragmentado. 

Por fim, o Projeto Político Pedagógico prevê compreensões quanto à 

avaliação e planejamento estratégico com vistas à melhoria na qualidade do ensino e da 

aprendizagem, considerando que, agindo de forma sociointeracionista e contando com o 

envolvimento de toda a comunidade escolar, maiores serão as possibilidades de se 

alcançar os objetivos estabelecidos. 

Em seu plano de ação prevê, entre eventos e projetos, a culminância das 

principais datas comemorativas, estando entre elas o aniversário do padre Cícero e as 

romarias.  

O declarado pelas duas instituições encontra-se analisado no capítulo 5 deste 

trabalho, onde atentamos para a abertura ou fechamento ao diálogo inter-religioso, 

juntamente com as práticas pedagógicas das duas disciplinas que estão focadas no póstero 

capítulo.    
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3. ENSINO RELIGIOSO E ESTUDOS REGIONAIS: REALIDADE E DESAFIOS 

DESSAS DISCIPLINAS 

 

“É o problema universal de todo cidadão do novo 

milênio: como ter acesso às informações sobre o 

mundo e como ter a possibilidade de articulá-las e 

organizá-las? Como perceber e conceber o 

Contexto, o Global (a relação todo/partes), o 

Multidimensional, o Complexo? Para articular e 

organizar os conhecimentos e assim reconhecer e 

conhecer os problemas do mundo, é necessária a 

reforma do pensamento. Entretanto, esta reforma 

é paradigmática e, não, programática: é a questão 

fundamental da educação, já que se refere à nossa 

aptidão para organizar o conhecimento”.  

 

Edgar Morin (2000, p. 35).  

 

 A educação compreendida como um direito em si mesmo é alternativa 

indispensável para o acesso a outros direitos. Na educação “formal” brasileira, onde ainda 

há separação de conhecimentos por disciplinas, consiste desafio atentar para os limites de 

cada uma destas, para as possibilidades de unirem-se a outras áreas ou ir além de suas 

delimitações. 

É preciso que tenhamos visão ampla de educação para não achar que, por 

exemplo, não se possa levar para a sala de aula a temática dos fenômenos religiosos 

relacionados ao padre Cícero, tanto em Estudos Regionais quanto numa proposta de 

Ensino Religioso contextualizada à realidade local dos educandos.  

Nesse sentido, é preciso entender, por exemplo, o que são as propostas de 

uma prática pedagógica multi-inter-transdisciplinar. É preciso entender que se eu não 

posso estudar o padre Cícero por achar que estaria sendo proselitista, também não poderia 

estudar outros líderes religiosos como o 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso; o peregrino 

cearense Antônio Conselheiro; o monge alemão Martinho Lutero; ou Maria Escolástica 

da Conceição Nazaré, a baiana Mãe Menininha do Gantois. 

Paras ir além dos “pré-conceitos”, é preciso que conheçamos estas disciplinas, 

sua história, seus objetivos e competências. É preciso estar aberto a outras aprendizagens 

ou até mesmo “desaprendizagens”.  

Nas próximas seções, buscamos contextualizar os Estudos Regionais e o 

Ensino Religioso nas dimensões nacional e municipal, levando em conta as suas origens, 

os documentos legais oficiais, as discussões, propostas e ações mais atuais que lhe estão 

sendo conferidas.    
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3.1 O Ensino Religioso no Brasil  

 

O Ensino Religiosos é uma das cinco áreas do conhecimento integrantes da 

BNCC – Base Nacional Comum Curricular – do Ensino Fundamental, sendo as demais: 

Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. A BNCC é um 

documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica. Estabelece conhecimentos, competências e habilidades 

que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica e é 

orientada, segundo o Ministério da Educação, pelos princípios éticos, políticos e estéticos 

traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, somando-se aos 

propósitos que direcionam a educação nacional para a formação humana integral e para 

a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

 

 

3.1.1 A disciplina nos cenários nacional e estadual  

 

O Ensino Religioso assumiu múltiplas dimensões teórico-metodológicas ao 

longo da história da educação brasileira. Observar o percurso dessa disciplina é percebê-

la sempre muito polemizada, inclusive no contexto mais atual quanto à iminência de sua 

exclusão da Base Nacional Comum Curricular, instituída em 20 de dezembro 2017. 

Uma pesquisa teórico-documental por nós realizada (CASTRO, 

GUIMARÃES e OLINDA, 2017), que buscou perceber os avanços do Ensino Religioso 

no contexto da última Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN Nº. 

9.394/1996, mostrou que sua história revela conflitos seculares quanto às concepções, 

compreensões e práticas enquanto área do conhecimento, trazendo como consequências 

tratamentos inadequados e reincidentes tentativas de sua exclusão ou inclusão como 

disciplina normal do sistema educacional.  

O artigo lembrou que o Ensino Religioso teve origem na segunda metade dos 

anos 1500, subjugadamente sob a incorporação dos povos “descobertos” à cristandade 

católico-romana como pretensa cultura universal, excluído do sistema de ensino no 

período da primeira república (1891-1930), tendo como justificativa o princípio de 

laicidade aderido pelo Estado na Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1891 em 
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seu artigo 72, parágrafo 6º: “Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos 

públicos”.44  

Apesar de o Estado laico permanecer como ideal republicano, a disciplina de 

Ensino Religioso foi inserida no currículo escolar por decreto de 30 de abril de 1931 e 

posteriormente assegurada pelas Cartas Magnas subsequentes: 1934 (de frequência 

facultativa e ministrada de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno, 

manifestada pelos pais ou responsáveis – artigo 153); 1937 – Estado Novo (sem constituir 

objeto de obrigação dos mestres ou professores, nem de frequência compulsória por parte 

dos alunos – artigo 133), regulamentada pelas leis orgânicas em suas respectivas 

dimensões de ensino, com perda do caráter de obrigatoriedade reconfirmada na 

escolanovista Reforma Francisco Campos (em 1931, vários decretos efetivaram a 

legislação educacional estruturando e centralizando para a administração federal os 

cursos superiores, o ensino secundário e o ensino comercial); e 1946 – contemplada como 

dever do estado quanto à liberdade religiosa do cidadão, mas sendo regulamentada 15 

anos depois como sem ônus para o setor público pela lei educacional de 1961.  

No ano de 1967 – com o Regime Militar e o Ato Institucional de 1968 – a 

disciplina foi regulamentada pela lei educacional de 1971, permanecendo como 

obrigatória para a escola e facultativa para o aluno, por outro lado ficando o conceito de 

liberdade sob a ótica da segurança nacional. Por fim, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 a garante e é regulamentada pela Lei 9.394 de 1996 em 

vigor, inicialmente prevista novamente como sem encargos financeiros aos setores 

públicos. 

Os trâmites pelos quais passou o Ensino Religioso – ora religiosa e 

politicamente tendencioso, ora obrigatório, ora não obrigatório, com ou sem ônus ao 

Estado ou ora facultativo – ratificam nossa tese inicial: suas múltiplas concepções e 

divergentes interesses resultam em diferentes implementações e práticas nas escolas, em 

muitos casos ainda ocorrendo de forma doutrinadora ou até ferindo o direito humano de 

ter religião, o direito de expressá-la e discuti-la, ou até mesmo de repensá-la ou de não tê-

la. 

Diante de tais fatos, entre os quais o “ensino da religião” esteve a serviço dos 

sistemas políticos e religiosos socialmente hegemônicos, que progresso pudemos conferir 

ao Ensino Religioso após a mais recente lei educacional de 1996? Nossa investigação 

                                                           
44 Ao longo do texto, faremos menções às Constituições, Pareceres e Resoluções relativas à educação e ao 

Ensino Religioso. Ver: respectivos documentos. 
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permitiu que elencássemos três avanços mais significativos: um imediatamente anterior 

à LDBEN – a criação do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso – FONAPER; 

um imediatamente posterior – a nova redação dada ao artigo 33 desta Lei em 1997; e 

outro mais recente – a (quase não)inserção da disciplina entre as discussões em torno da 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC, agora 21 anos após a aprovação da lei 

máxima da educação.  

Constituído como associação civil de direito privado sem vínculo político-

partidário, confessional e sindical e sem fins econômicos, o FONAPER congrega pessoas 

jurídicas e pessoas naturais identificadas com o Ensino Religioso escolar, com o objetivo, 

de acordo com o seu estatuto, de consultar, refletir, propor, deliberar e encaminhar 

assuntos pertinentes à disciplina. Essa congregação foi responsável pela reflexão sobre 

fundamentos históricos, epistemológicos e didáticos desse componente curricular, 

explicitando seu objeto de estudo, seus objetivos, eixos organizadores e tratamentos 

didáticos no documento entregue ao Ministério da Educação em 1996 – os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Religioso (PCNER), enquanto o MEC encaminhou os 

parâmetros apenas das demais disciplinas semelhantemente previstas na Base Nacional 

Comum Curricular. O FONAPER possui site oficial e nele disponibiliza importantes 

referenciais sobre o Ensino Religioso. 

Em atendimento ao previsto no parágrafo 1º do Artigo 210 da Constituição 

Federal brasileira, o Artigo 33 da LDBEN, instituído pela Lei Nº 9.475, de 22 de julho de 

1997 especifica que o ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da 

formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas 

públicas de Ensino Fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa 

do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

A BNCC encontra-se prevista no Art. 210 da Constituição Federal brasileira, 

que diz: “Serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais 

e regionais” e complementada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1996 em seu Art. 26 – “Os currículos da educação infantil, do Ensino Fundamental e do 

ensino médio devem ter Base Nacional Comum, a ser complementada, em cada sistema 

de ensino e em cada estabelecimento escolar (...).” – em redação dada pela Lei nº 12.796, 

de 2013. 
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Durante o processo de formulação da BNCC, em suas duas primeiras versões, 

o Ensino Religioso apareceu como temática de extensa discussão45, gerando o texto para 

ser reanalisado em sua terceira versão. No entanto, antes dos últimos debates, o Ministério 

da Educação trouxe uma única menção ao Ensino Religioso nessa terceira versão ainda 

não revisada para sua aprovação46, eximindo-se da responsabilidade de instituir as 

competências e diretrizes comuns para a área, a exemplo do que ocorreu quando instituiu 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para todas as disciplinas, exceto para o 

Ensino Religioso em 1997. 

Após os PCNs, o Ensino Religioso ressurgiu na Resolução da Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação Nº 2 de 7 de abril 199847 como 

“Educação Religiosa”, entre as áreas do conhecimento da Base Nacional Comum (Artigo 

3º, Inciso IV, Nº 10 do Item b).  

Depois, aparece como um dos componentes curriculares obrigatórios do 

Ensino Fundamental, entre a organização “áreas de conhecimento” e como “Ensino 

Religioso”, na Resolução Nº 4, de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica das referidas Câmara e Conselho, 

(Artigo 14, Parágrafo 1º, Item f) , reconfirmada também como integrante da Base 

Nacional Comum pela Resolução Nº 7, de 14 de dezembro 2010 que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. (Artigo 15, Inciso 

V).  

Mesmo com as necessidades da atualização das Diretrizes Curriculares 

Nacionais, frente às modificações advindas do novo Ensino Fundamental de nove anos e 

da obrigatoriedade do ensino gratuito dos quatro aos 17 anos de idade que deixaram as 

anteriores defasadas, em 2013 o Ministério da Educação lançou o documento que chamou 

de novas “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica”48. Nele, o Ensino 

                                                           
45 Na 1ª versão, surge junto às disciplinas de História e Geografia, na área do conhecimento “Ciências 

Humanas”. Na 2ª versão ressurge separadamente como outra área do conhecimento - “Ensino Religioso”. 
46 Esta foi a justificativa dada em nota de rodapé (p. 25): "A área de Ensino Religioso, que compôs a versão 

anterior da BNCC, foi excluída da presente versão, em atenção ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB). A Lei determina, claramente, que o Ensino Religioso seja oferecido aos alunos 

do Ensino Fundamental nas escolas públicas em caráter optativo, cabendo aos sistemas de ensino a sua 

regulamentação e definição de conteúdos (Art. 33, § 1º). Portanto, sendo esse tratamento de competência 

dos Estados e Municípios, aos quais estão ligadas as escolas públicas de Ensino Fundamental, não cabe à 

União estabelecer base comum para a área, sob pena de interferir indevidamente em assuntos da alçada de 

outras esferas de governo da Federação". 
47 Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. 
48 Reúne as Diretrizes Gerais para Educação Básica - Educação Infantil e Ensinos Fundamental e Médio, 

diretrizes e respectivas resoluções para a Educação no Campo, Educação Indígena, Quilombola, Especial, 

de Jovens e Adultos em Situação de Privação de Liberdade nos estabelecimentos penais e Profissional 
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Religioso é ratificado como integrante da Base Nacional Comum, conforme anunciado 

no Item 2 Mérito – Subitem 2.4.2 – “Formação básica comum e parte diversificada” (p. 

31), no Capítulo II – Formação básica comum e parte diversificada da Resolução Nº 7 de 

2010 (p. 67) – em sua 1ª parte: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica e Item 5 – O currículo (p. 112-115) da 3ª parte – Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos49.   

Essas informações re(ra)tificam os impasses pelos quais a disciplina foi 

submetida ao longo de sua história, o que certamente implica em maiores impasses 

quando de sua aplicabilidade pelos sistemas de ensino, pelas escolas, pelos professores.  

As controvérsias sobre o Ensino Religioso perpassam os âmbitos 

educacionais mais diretos, a exemplo da iniciativa da Procuradoria Geral da República 

(PGR) de provocar o Supremo Tribunal Federal (STF)50, questionando o modelo de 

Ensino Religioso nas escolas públicas brasileiras.  

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 4439 de 201051 – da PGR, a 

procuradora-geral da República em exercício Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 

pede, com fundamento no princípio da laicidade do Estado, que o STF assente que o 

Ensino Religioso em escolas públicas deve ter natureza não confessional, ou seja, sem 

vinculação a religiões específicas, com a proibição de admissão de professores na 

qualidade de representantes das confissões religiosas. A temática foi objeto de audiência 

pública realizada pelo Supremo em junho de 2015, com a participação de 31 

representantes de diversas religiões e de órgãos e entidades ligados à educação. 

                                                           

Técnica de Nível Médio. Também, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos, Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos e Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro- Brasileira e Africana. 
49 Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental serão assim organizados em relação 

às áreas de conhecimento (p. 114): I – Linguagens: a) Língua Portuguesa, b) Língua materna, para 

populações, indígenas, c) Língua Estrangeira moderna; d) Arte; e) Educação Física; II – Matemática; III – 

Ciências da Natureza IV – Ciências Humanas: a) História, b) Geografia; V – Ensino Religioso. 
50 Na ação, a PGR pedia a interpretação conforme a Constituição Federal ao dispositivo da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação – LDB (caput e parágrafos 1º e 2º, do artigo 33, da Lei 9.394/1996) e ao artigo 11, 

parágrafo 1º do acordo firmado entre o Brasil e o Vaticano em 2010. Sustentava que tal disciplina, cuja 

matrícula é facultativa, deve ser voltada para a história e a doutrina das várias religiões, ensinadas sob uma 

perspectiva laica. Considerando esse acordo sobre o Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil e que o 

Ensino Religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não-confessional, pedia-se que, em caso 

contrário, que fosse declarada a inconstitucionalidade do trecho “católico e de outras confissões religiosas” 

do acordo. Acessível no Decreto Nº 7.107, de 11 de fevereiro de 2010 em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7107.htm. 
51 Assinada em 30 de julho de 2010. Disponível em:  

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf

?seqobjetoincidente=3926392. Acesso em: 28 fev. 2018.  
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Na visão do procurador-geral da República Rodrigo Janot, que argumentou 

sobre a ADI na sessão de julgamento de 30 de agosto de 2017, o fato de a disciplina ser 

facultativa não resolve a questão, uma vez que a recusa de uma criança a frequentar aulas 

de Ensino Religioso poderia, em seu entendimento, conduzir a uma “indesejada situação 

de exposição”52 e poderia representar em coerção indireta pelo Estado.  

Seu posicionamento foi de que a escola pública não é lugar para o ensino 

confessional ou mesmo o interconfessional ou ecumênico, porque assim ter-se-ia por 

propósito “inculcar nos alunos princípios e valores religiosos partilhados pela maioria, 

com prejuízo de visões ateístas, agnósticas ou de religiões com menos poder na esfera 

sociopolítica”. Para ele, a disciplina deveria ter como conteúdo programático a exposição 

das doutrinas, práticas, história e dimensões sociais das diferentes religiões, incluindo 

posições não religiosas, “sem qualquer tomada de partido por parte dos educadores”, e 

deveria ser ministrada por professores regulares da rede pública de ensino, e não por 

“pessoas vinculadas às igrejas ou confissões religiosas”. 

Pela improcedência da ADI 4439, se pronunciaram a Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil, Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, a Conferência 

dos Religiosos do Brasil, a União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro, a União dos 

Juristas Católicos de São Paulo e a Associação dos Juristas Católicas do Rio Grande do 

Sul. 

Pela procedência, ocuparam a tribuna os representantes dos amici curiae53 

Clínica de Direitos Fundamentais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto 

de Bioética, Direitos Humanos e Gênero (ANIS), Comitê Latino-Americano e do Caribe 

para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), Liga Humanista Secular do Brasil 

(LHS), Centro Acadêmico XI de Agosto da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos (ATEA), o Fórum Nacional 

Permanente do Ensino Religioso (FONAPER), a Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e 

Informação, a Ecos – Comunicação em Sexualidade e a Relatoria Nacional para o Direito 

                                                           
52 Esta e as subsequentes declarações do procurador constam em “Notícias do STF”, de 30 de agosto de 

2017: http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354175&caixaBusca=N. Acesso em: 

23 fev. 2018. 
53 Expressão latina que significa “amigo da corte” ou “amigo do tribunal”, é a pessoa ou entidade estranha 

à causa, que vem auxiliar o tribunal, provocada ou voluntariamente, oferecendo esclarecimentos sobre 

questões essenciais ao processo. Deve demonstrar interesse na causa, em virtude da relevância da matéria 

e de sua representatividade quanto à questão discutida, requerendo ao tribunal permissão para ingressar no 

feito. Fonte:  https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/amicus-curiae-novo-cpc-06032015. Acesso 

em: 28 fev. 2018.ino Religioso  
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Humano à Educação da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, 

Culturais e Ambientais (Plataforma DHESCA Brasil). 

Entrementes, os ministros do STF, por maioria dos votos (6 x 5), julgaram 

improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4439 da PGR, não 

determinando, pois, a inconstitucionalidade do ensino confessional. Votaram pela 

improcedência do pedido os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli, 

Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. Ficaram vencidos os ministros 

Luís Roberto Barroso (relator), Rosa Weber, Luiz Fux, Marco Aurélio e Celso de Mello, 

que se manifestaram pela procedência da ação. 

Apesar desses posicionamentos, evidencie-se que o Supremo Tribunal 

Federal apenas rejeitou a ação que pedia que fosse declarado inconstitucional o formato 

de ensino que não fosse não-confessional, isto é, o Ensino Religioso permanece como 

está na Constituição de 1988. Não há determinação de que seja confessional ou não 

confessional, embora os ministros votantes vencedores percebessem as possibilidades de 

que o Ensino Religioso seja confessional.  

Paralela e seguida à essa votação, continuavam as discussões face à exclusão 

do Ensino Religioso da Base Nacional Comum Curricular em sua 3ª versão não revisada. 

O Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso – FONAPER – liderou mobilização 

nacional questionando a decisão do Ministério da Educação, tendo participado com 

representantes nas cinco audiências públicas organizadas pelo Conselho Nacional de 

Educação – CNE – nas cinco regiões brasileiras durante a revisão da referida versão.  

Usando como referência o texto da segunda versão da BNCC, uma nova 

redação foi dada por representantes do FONAPER, foram realizados os ajustes conforme 

estrutura apresentada na terceira edição do documento e o CNE a aprova no dia 15 de 

dezembro de 2017 com reintrodução do Ensino Religioso.   

Homologada pelo Ministério da Educação em 20 de dezembro 2017, a BNCC 

traz o Ensino Religioso como área do conhecimento, apresenta as competências 

específicas da disciplina para o Ensino Fundamental (BRASIL –BNCC, 2017, p. 435) e 

o divide em: Ensino Religioso no Ensino Fundamental – Anos Iniciais – e Ensino 

Religioso no Ensino Fundamental – Anos Finais, ambos subdivididos em unidades 

temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. 
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Gráfico 4 - Ensino Religioso como área do conhecimento e como componente curricular 

nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental 

 
Fonte: Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (2017) 

 

O conhecimento religioso, como objeto da área de Ensino Religioso, é 

reconhecido como aquele que é produzido no âmbito das diferentes áreas do 

conhecimento científico das Ciências Humanas e Sociais, especialmente da(s) Ciência(s) 

da(s) Religião(ões), (Op. cit. p. 434):  

 
Essas Ciências investigam a manifestação dos fenômenos religiosos em 

diferentes culturas e sociedades enquanto um dos bens simbólicos resultantes 

da busca humana por respostas aos enigmas do mundo, da vida e da morte. De 

modo singular, complexo e diverso, esses fenômenos alicerçaram distintos 

sentidos e significados de vida e diversas ideias de divindade(s), em torno dos 

quais se organizaram cosmovisões, linguagens, saberes, crenças, mitologias, 

narrativas, textos, símbolos, ritos, doutrinas, tradições, movimentos, práticas e 

princípios éticos e morais. Os fenômenos religiosos em suas múltiplas 

manifestações são parte integrante do substrato cultural da humanidade. 

 

Nesse sentido, é função do Ensino Religioso tratar os conhecimentos 

religiosos a partir de pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de nenhuma crença 

ou convicção, o que implica trabalhar pedagogicamente esses conhecimentos com 
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fundamento nas diversas culturas e tradições religiosas, não desconsiderando a existência 

de filosofias seculares de vida. 

São princípios da ação pedagógica dessa disciplina, conforme apresenta a 

BNCC, a pesquisa e o diálogo, “mediadores e articuladores dos processos de observação, 

identificação, análise, apropriação e ressignificação de saberes, visando o 

desenvolvimento de competências específicas” (loc. cit.). Tendo a interculturalidade e a 

ética da alteridade como fundamentos teóricos e pedagógicos, o Ensino Religioso deve, 

na perspectiva dos direitos humanos e da cultura de paz, problematizar representações 

sociais preconceituosas sobre o outro, visando combater a intolerância, a discriminação e 

a exclusão. 

Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências 

gerais da BNCC, a área de Ensino Religioso – e, por consequência, o componente 

curricular de Ensino Religioso –, devem garantir aos alunos o desenvolvimento das 

seguintes competências específicas para o Ensino Fundamental (BRASIL, BNCC, 2017, 

p. 435): 

 
1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos 

religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, 

estéticos e éticos. 2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações 

religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes 

tempos, espaços e territórios. 3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da 

coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da vida. 4. Conviver 

com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. 

5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da 

política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. 

6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de 

intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar 

os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz. 

 

A Base Nacional Comum Curricular considera que o ser humano se constrói 

a partir de um conjunto de relações vividas “em determinado contexto histórico-social, 

em um movimento ininterrupto de apropriação e produção cultural.” (op. cit. p. 436) e 

que nesse processo o sujeito se constitui enquanto ser de imanência (dimensão concreta, 

biológica) e de transcendência (dimensão subjetiva, simbólica).  

O documento compreende que essas dimensões “possibilitam que os 

humanos se relacionem entre si, com a natureza e com a(s) divindade(s), percebendo-se 

como iguais e diferentes” (loc. cit.). Que a percepção das diferenças (alteridades) 

possibilita a distinção entre o “eu” e o “outro”, “nós” e “eles”, cujas relações dialógicas 

são mediadas por referenciais simbólicos (representações, saberes, crenças, convicções, 

valores) necessários à construção das identidades. 
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Com essa concepção, as Unidades Temáticas do 1º ao 3º ano do Ensino 

Fundamental se dividem em “Identidades e Alteridades”, tendo como Objetos do 

Conhecimento O eu, o outro e o nós -  Imanência e transcendência (1º ano)  ∕ O eu, a 

família e o ambiente de convivência – Memórias e símbolos – Símbolos religiosos 

(2º ano) ∕ Espaços e territórios religiosos (3º ano) e “Manifestações Religiosas” 

tendo como Objetos do Conhecimento Sentimentos, lembranças, memórias e saberes (1º 

ano) ∕  Alimentos sagrados (2º ano) ∕ Práticas celebrativas – Indumentárias religiosas 3º 

ano). 

As Unidades Temáticas do 4º se dividem em “Manifestações Religiosas” 

(Objetos do Conhecimento – Ritos religiosos ∕ Representações religiosas na arte) e 

“Crenças Religiosas e Filosofias de Vida” (Objeto do Conhecimento – Ideia(s) de 

divindade(s)). 

O 5º e o 6º ano possuem uma Unidade Temática – “Crenças Religiosas e 

Filosofias de Vida” – subdividida nos seguintes Objetos do Conhecimento: Narrativas 

religiosas ∕ Mitos nas tradições religiosas ∕ Ancestralidade e tradição oral (5º ano) e 

Tradição escrita: registro dos ensinamentos sagrados ∕ Ensinamentos da tradição escrita 

Símbolos, ritos e mitos religiosos (6º ano). 

O 7º ano possui duas Unidades Temáticas: “Manifestações Religiosas e 

Crenças Religiosas” (tendo como Objetos do Conhecimento – Místicas e 

espiritualidades ∕ Lideranças religiosas) e “Filosofias de Vida” (tendo como Objetos do 

Conhecimento – Princípios éticos e valores religiosos ∕ Liderança e direitos humanos). 

O 8º e o 9º possuem uma Unidade Temática – “Crenças Religiosas Filosofias 

de Vida”, subdividida nos seguintes Objetos de Conhecimento: Crenças, convicções e 

atitudes ∕ Doutrinas religiosas ∕ Crenças, filosofias de vida e esfera pública ∕ Tradições 

religiosas, mídias e tecnologias (8º ano) e Imanência e transcendência ∕ Vida e morte ∕ 

Princípios e valores éticos (9º ano). 

Em relação à formação dos professores, de acordo com o documento “Censo 

Escolar 2017 – Notas Estatísticas” divulgado no dia 31 de janeiro de 2018 pelo Ministério 

da Educação, no campo 12 – Docentes que atuam no Ensino Fundamental (BRASIL, 

MEC, 2017, p. 19) – o Indicador de Adequação da Formação Docente54 para os anos 

                                                           
54 O Indicador de Adequação da Formação Docente sintetiza a relação entre a formação inicial dos docentes 

de uma escola e as disciplinas que eles lecionam, considerando o ordenamento legal vigente. A relação dos 

cursos considerados adequados para cada disciplina encontra-se na nota técnica desse indicador, disponível 

na página do Inep (http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais). 
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iniciais do Ensino Fundamental trouxe como pior resultado o da disciplina de Língua 

Estrangeira55. O Ensino Religioso aparece como o segundo pior resultado, totalizando 

pouco mais da metade dos docentes (57,2) inseridos entre os do grupo 1.56   

Para o Ensino Religioso apresenta-se como formação adequada aquela cujos 

códigos e nomes dos cursos superiores são: 145F05 – Educação Religiosa – Licenciatura 

e 221T01 Teologia – Bacharelado com Complementação (Tabela 2 – Docências em 

disciplinas e áreas de formação consideradas para o Grupo 1 – Licenciatura em Área 

Específica). Este último curso também aparece na Tabela 3 (Docências em disciplinas e 

áreas de formação consideradas para o Grupo 2 – Bacharelado em Área Específica sem 

Complementação Pedagógica.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Resultados das disciplinas de Língua Estrangeira declaradas nas turmas de anos iniciais, onde apenas 

42,0% são ministradas por professores com a formação mais adequada. Presume-se que tal resultado refere-

se às instituições privadas que oferecem a disciplina, uma vez que não há obrigatoriedade de Língua 

Estrangeira para os anos iniciais do Ensino Fundamental na escola pública. 
56 Grupo 1 - Percentual de disciplinas que são ministradas por professores com formação superior de 

licenciatura (ou bacharelado com complementação pedagógica) na mesma área da disciplina que leciona; 

Grupo 2 - Percentual de disciplinas que são ministradas por professores com formação superior de 

bacharelado (sem complementação pedagógica) na mesma área da disciplina que leciona; Grupo 3 - 

Percentual de disciplinas que são ministradas por professores com formação superior de licenciatura (ou 

bacharelado com complementação pedagógica) em área diferente daquela que leciona; Grupo 4 - Percentual 

de disciplinas que são ministradas por professores com formação superior não considerada nas categorias; 

Grupo 5 - Percentual de disciplinas que são ministradas por professores sem formação superior. Nos anos 

iniciais, professores com formação em Pedagogia – Licenciatura ou Pedagogia – Bacharelado com 

complementação pedagógica foram classificados no Grupo 1 em todas as disciplinas, exceto Língua 

Estrangeira. 
57Fonte: 

http://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2014/docente_formacao_l

egal/nota_tecnica_indicador_docente_formacao_legal.pdf. Acesso em: fev. 2018. 
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Gráfico 5 - Indicador de Adequação da Formação Docente – Anos finais do Ensino 

Fundamental por disciplina – Brasil 2017 

 
Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 

ANÍSIO TEIXEIRA (2017) 
 

Neste gráfico divulga-se a porcentagem de nove disciplinas, apresentando 

Artes como a que tem menor número de docentes com formação adequada e deixando de 

fora a estatística da disciplina de Ensino Religioso, que provavelmente estaria entre a 

última e a penúltima posição. De modo geral, como se vê, as regiões norte e nordeste 

apresentam maior percentual de disciplinas ministradas por professores sem formação 

adequada. 

No âmbito do Estado do Ceará, diferentemente, conforme Artigo 4º e 5º da 

Resolução Nº 404 de 2005 do Conselho Estadual de Educação, estarão plenamente 

habilitados para o Ensino Religioso, em qualquer das “séries” do Ensino Fundamental, os 

portadores de diploma de Licenciatura Plena em Ciências da Religião com habilitação em 

Ensino Religioso. O Artigo 5º prevê, na falta de docente habilitado, a possibilidade de ser 

ministrado, supletivamente:  

 
I – Nas “séries iniciais” do Ensino Fundamental, por professor que comprove 

as duas exigências que seguem:  

a – A formação religiosa obtida em curso oferecido por instituição religiosa, 

que observe os aspectos formais das diretrizes curriculares, estabelecidas pela 

Resolução CEC Nº. 351/98, justificada pelo Parecer Nº. 0997/98 que aprovou 

os parâmetros curriculares propostos pelo Conselho de Orientação do Ensino 

Religioso do Ceará – CONOERCE, e pelas diretrizes do Conselho Nacional 

de Educação – CNE para os cursos regulares de graduação plena, excluídos os 

aspectos relativos a conteúdos curriculares contidos nos documentos citados;  

b – a conclusão do Curso Normal Médio ou o Normal Superior reconhecido, 

ou um curso reconhecido de Pedagogia ou qualquer outro, reconhecido de 

formação de professores que, igualmente, habilite para o magistério das “séries 

iniciais” do Ensino Fundamental.  

II – Nas séries finais do Ensino Fundamental, por docente que apresente a 

formação religiosa obtida em curso de graduação reconhecido e seja habilitado 

por Programa Especial de Formação Pedagógica, voltado para o Ensino 

Religioso, regulamentado pela Resolução Nº. 02/1997 do CNE/CEB ou por 
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legislação sucedânea sobre a espécie, oferecido por instituição de ensino 

credenciada; § 1º - A entidade responsável pela formação religiosa, de que trata 

este artigo, terá liberdade de organização curricular. 

 

Essa é a organização histórica e a proposta nacional e estadual mais atual do 

Ensino Religioso para nortear os currículos as formações dos docentes dos sistemas e 

redes de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de 

todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil e Ensino Fundamental em todo 

o Brasil, com previsão de dois anos para adequação à Base Nacional Comum Curricular, 

ou seja, até o final de 2020.  

  

 

3.1.2 A disciplina no contexto municipal  

 

No caso de Juazeiro do Norte, analisamos a realidade do Ensino Religioso 

com base: em pesquisa anteriormente realizada em 2015 (OLINDA, SOUZA e CASTRO, 

2016, p.358-375), na situação da disciplina no início da atual administração municipal 

em 2017 e nas propostas da Secretaria Municipal de Educação para a partir de 2018.  

Em relação à lotação dos professores nessa disciplina, a referida pesquisa 

publicada em 2016 averiguou que a gestão da educação municipal, em obediência à 

LDBEN 9.639 de 199658 e à Lei Federal Nº. 11.738 de 200859, determinou que a partir 

de 2014 a carga horária semanal do professor seria dividida na seguinte proporção: 40 

horas, sendo 32 horas (80% de Regência) e 8 horas (20% - correspondente à Hora-

Atividade). Com essa mudança, nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 

de Juazeiro do Norte, surgiram os docentes categorizados como “Regentes 1”, que em 

2018 lecionam as disciplinas Língua Portuguesa (5 aulas semanais de 60 minutos), 

Ciências (3 aulas semanais de 60 minutos), História e Geografia (ambas com 2 aulas 

semanais de 60 minutos), e Recreação (1 aula semanal de 60 minutos); e os docentes 

denominados “Regentes 2”, que lecionam Matemática (5 aulas semanais de 60 minutos), 

e Artes e Ensino Religioso (ambas com 1 aula semanal de 60 minutos).  

                                                           
58 O Artigo 67 e o Inciso V preveem: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 

da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 

público: V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; 
59 Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público 

da educação básica. O Artigo 2º, parágrafo 4º § 4º determina: “Na composição da jornada de trabalho, 

observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de 

interação com os educandos”. 
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A habilitação exigida no penúltimo concurso público municipal para o cargo 

de Professor Polivalente dos anos iniciais do Ensino Fundamental (2006) era ter 

licenciatura em qualquer área. No último, (em 2009) foi exigido Nível Superior completo 

em Pedagogia. Nas seleções temporárias de 2015 e 2016 foi exigido que os candidatos 

tivessem: Nível Médio – Magistério (desde que cursando Pedagogia), Licenciatura em 

Pedagogia ou estar cursando o último semestre dessa licenciatura.  

Para os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) os últimos 

concursos públicos municipais (2006 e 2009) exigiram a licenciatura específica na área 

para a qual o candidato concorria. Das 10 (dez) disciplinas do currículo, ficaram de fora 

da seleção Estudos Regionais e Ensino Religioso. 

O mais recente processo seletivo simplificado para contratação temporária de 

professor substituto (2017) lançou como pré-requisito geral ter habilitação ou estar 

cursando a partir do 8º semestre na área/disciplina que fosse lecionar60, exigindo as 

seguintes qualificações61: Para o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) – Diploma de 

Licenciatura Plena em Curso de Formação de Professor (Pedagogia, em regime regular 

ou especial e outros) ou Diploma de Licenciatura Plena em Curso de Formação de 

Professor (Pedagogia); para o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Licenciatura 

Específica ou Plena com Habilitação para o Ensino de Língua Portuguesa, Matemática, 

História, Geografia, Ciências, Educação Física, Inglês ou Artes.  

Os dois mencionados concursos e todas essas seleções não previram 

exigência de habilitação específica para lecionar Estudos Regionais ou Ensino Religioso. 

Nas turmas dos anos finais (6º ao 9º ano), cada turma tem inserida no currículo 

uma aula semanal de 50 (cinquenta) minutos de Ensino Religioso. Em virtude dessas 

realidades apresentadas e da necessidade de complementação da carga horária dos 

professores, a lotação nessa disciplina historicamente envolveu docentes de diversas áreas 

específicas. Antes de 2017 e durante este ano havia, por exemplo, professor de 

Matemática lecionando Ensino Religioso, embora nas lotações empreendidas pelo setor 

de Recursos Humanos em parceria com o departamento Pedagógico houvesse esforços 

para que essa disciplina se concentrasse entre os docentes da área de Ciências Humanas 

                                                           
60 Como o edital previa remuneração diferenciada para quem possuísse Magistério ou Graduação, 

pressupõe-se que nessa abertura para os candidatos que estivessem cursando uma licenciatura estes eram 

tidos como portadores de diploma de nível médio (Magistério), embora o documento não fizesse menção à 

exigência ao curso de Magistério. 
61 Ver: Anexo II do Edital Nº 006/2017 - SEDUC-JN, de 09 de março de 2017, p. 12. Disponível em: 

http://www2.juazeiro.ce.gov.br/arquivos/Edital-n-00617-PSS-Professores-Temporarios-2017.pdf. Acesso 

em: 06 mar. 2018. 



  69 

 

 

 

– os habilitados em História ou Geografia. No início do ano letivo de 2018 houve a 

determinação de que apenas os referidos das Ciências Humanas fossem lotados nessa 

área, como tentativa de amenizar as distâncias entre as áreas do conhecimento. 

Quanto aos documentos relativos ao Ensino Religioso nas atuais propostas 

municipais encontroamos, no caso do Ensino Fundamental dos anos iniciais (1º ao 5º 

ano), aquele em que a diretoria pedagógica e a gerência municipal do Programa Mais 

PAIC62 apresentam os objetivos gerais das disciplinas. Apesar de o Ensino Religioso 

encontrar-se também entre as disciplinas do 1º ao 3º ano, os objetivos aparecem em 

conformidade com as habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular apenas 

para as turmas de 4º e 5º ano, assim distribuídos: 

 

 

Ao final do 4º ano, espera-se que a criança:  No 1º bimestre identifique ritos 

presentes no cotidiano pessoal, familiar, escolar e comunitário (EF04ER01)63; no 2º 

bimestre identifique ritos e suas funções em diferentes manifestações e tradições 

religiosas (EF04ER02) e caracterize ritos de iniciação e de passagem em diversos grupos 

religiosos – nascimento, casamento e morte –(EF04ER03); no 3º bimestre identifique as 

diversas formas de expressão da espiritualidade (orações, cultos, gestos, cantos, dança, 

meditação) nas diferentes tradições religiosas (EF04ER04), identifique representações 

religiosas em diferentes expressões artísticas (pinturas, arquitetura, esculturas, ícones, 

símbolos, imagens), reconhecendo-as como parte da identidade de diferentes culturas e 

tradições religiosas (EF04ER05); e no 4º bimestre identifique nomes, significados e 

representações de divindades nos contextos familiar e comunitário (EF04ER06), 

reconheça e respeite as ideias de divindades de diferentes manifestações e tradições 

religiosas (EF04ER07).  

Ao final do 5º ano, espera-se que a criança: 1º bimestre – Identifique e 

respeite acontecimentos sagrados de diferentes culturas e tradições religiosas como 

recurso para preservar a memória. (EF05ER01); 2º bimestre – Identifique mitos de 

                                                           
62 Ampliação do Programa de Alfabetização na Idade Certa (originado a partir de 2004 atendendo  

às turmas da Educação Infantil, 1º e 2º ano) propõe mais ações para melhorar os resultados de aprendizagem 

dos alunos da rede pública até o 5° ano de escolaridade desde 2011, numa parceria entre Governo do Estado 

e os 184 municípios do Ceará.  
63 Código na BNCC: O primeiro par de letras indica a etapa de Ensino Fundamental. O primeiro par de 

números indica o ano (01 a 09) a que se refere a habilidade, O segundo par de letras indica o componente 

curricular: Ex: ER = Ensino Religioso. O último par de números indica a posição da habilidade na 

numeração sequencial do ano ou do bloco de anos. 
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criação em diferentes culturas e tradições religiosas. (EF05ER02) e Reconheça funções e 

mensagens religiosas contidas nos mitos de criação – (concepções de mundo, natureza, 

ser humano, divindades, vida e morte – (EF05ER03); 3º bimestre – Reconheça a 

importância da tradição oral para preservar memórias e acontecimentos religiosos. 

(EF05ER04) e identifique elementos da tradição oral nas culturas e religiosidades 

indígenas, afro-brasileiras, ciganas, entre outras (EF05ER05); 4º bimestre – Identifique 

o papel dos sábios e anciãos na comunicação e preservação da tradição oral. (EF05ER06) 

e Reconheça, em textos orais, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver 

(EF05ER07).  

 

 

Durante o ano 2017 a orientação pedagógica proposta pela Secretaria 

Municipal de Educação foi apresentada aos professores do Ensino Religioso no dia 23 de 

novembro, consolidada no projeto intitulado “Educação para a Paz”64. 

No primeiro semestre de 2018, a diretoria pedagógica propôs, no documento 

“Orientações Curriculares para a Construção do Plano Anual -  Ensino Fundamental – 

Anos Finais” a continuidade das ações do referido projeto e as Unidade Temáticas e os 

Objetivos de Conhecimento para o Ensino Religioso contidos na Base Nacional Comum 

Curricular e apresentados no item 3.1.1 “A disciplina no cenário nacional” desta 

dissertação, estabelecendo como Habilidades para cada ano (6º ao 9º) as mesmas da 

BNCC65, acrescidas das seguintes sugestões: 

 

 

Para o 6º ano: - Realizar com os alunos um trabalho de pesquisa sobre os 

ensinamentos religiosos vivenciados na família; Trabalhar os ensinamentos relacionados 

a modos de ser e viver a partir do texto: “Eu lápis”; Realizar seminários temáticos com 

os alunos sobre: Budismo, Cristianismo, Espiritismo, Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo, 

                                                           
64 O projeto já era uma ideia que vinha sendo organizada pela coordenadora do Ensino Religioso na 

Secretaria Municipal de Educação e foi intensificada e apresentada aos docentes dessa disciplina no 

momento em que as escolas expunham casos de automutilação por estudantes nas escolas, caso que muito 

preocupou a gestão educacional local. Além de eu tomar conhecimento de um caso específico de uma 

determinada escola pública municipal, o problema pareceu ser mesmo algo de preocupação entre 

profissionais da psicologia, o que pode ser confirmado a partir de uma proposta, no mesmo período 

(novembro de 2017), de curso/palestra intitulada “Automutilação em Adolescentes e a Clínica Psicológica”, 

promovida pelo “Diálogos - Centro de Desenvolvimento de Pessoas e Psicologia Clínica”, em Juazeiro do 

Norte - Ceará. Ver: Publicação no facebook de 01 de novembro de 2017, disponível em: 

https://www.facebook.com/dialogosgt/. Acesso em 12 mar. 2018. Mais adiante, detalhamos esse projeto. 
65 Ver: Páginas ímpares da 451 a 457 da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) 
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entre outros; Vivenciar através de práticas celebrativas com os alunos os ritos e símbolos 

das diferentes expressões religiosas; e Preparar com as turmas do 6º ano um evento em 

que cada um apresente os resultados das aulas de Ensino Religioso. 

Para o 7º ano: Preparar na sala um espaço para um mural, onde cada um, 

durante o semestre possa afixar ilustrações, fotos de líderes religiosos, notícias de jornais 

e revistas, dados e estatísticas sobre os temas estudados nas aulas de Ensino Religioso; 

Montar uma Enciclopédia de Arqueologia da turma, pesquisando e reunindo ilustrações 

e informações sobre costumes, crenças, ritos e símbolos que formam as tradições da 

humanidade (ao longo do ano, a enciclopédia irá sendo formada com a contribuição de 

todos); Pesquisar sobre as danças rituais das várias tradições religiosas; Propor para cada 

aluno criar um caderno de poemas e músicas sagradas de sua preferência (não valendo 

escolher textos de uma única tradição religiosa); Colecionar dados e fatos de grandes 

líderes da humanidade, descobrir o principal ensinamento deles e se eram ligados a 

alguma tradição religiosa; Formar clubes de ajuda mútua, assumindo alguns 

compromissos, como, pó exemplo, “não agir com agressividade com ninguém, ser agente 

construtor da paz.  

No caso do 8º ano: Construir uma maquete onde deverá aparecer o mundo, 

do modo como os alunos e seus colegas imaginam que Deus gostaria de ver, se Ele 

estivesse ao lado de cada um, olhando o mundo do alto de uma montanha. Por fim, podem 

escolher um título para a maquete; Criar, com a turma, uma peça de teatro sobre uma das 

atitudes ensinadas pelas tradições religiosas estudas nas aulas de Ensino Religioso; Ler e 

debater sobre o conceito: Cultura e Religião; e Pesquisar cenas de novelas, poemas, 

músicas, arte ou objetos que representem valores culturais e religiosos. (Descrever a cena, 

trazer poema, música e obra de arte ou objeto para juntos debater e faze exposição na 

escola). 

E para o 9º ano, os seguintes tópicos de sugestão:  

1. Confecção de um auto retrato, assim representado – Cabeça – duas ideias-

força que te motivam na vida, Boca – duas expressões ditas por você das quais você se 

arrependeu, Olhos – duas cenas vistas por você que mais te impressionaram, Coração – 

dois sentimentos fortes que alimenta aqui e agora, Mãos – duas ações inesquecíveis 

realizadas por você, Pés – dos objetivos que você deseja alcançar na vida (Em plenário, 

cada educando apresta os valores percebidos na partilha dos membros – Pedir com 

antecedência que tragam propagandas de alguns produtos que possuem valor (fazer uma 

escala de 1 a 10 e por ordem de valor escrever que mais tem valor para eles, comparar 
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com as propagandas, e verificar se possuem os mesmos valores); Convidar os alunos para 

construir o seu  projeto de vida  a partir dos princípios e valores éticos;  

2. Pesquisa do conceito de sincretismo – Confecção e apresentação dos mitos 

indígenas em forma de fantoches – Resultado da pesquisa sobre os orixás – Trabalho em 

equipe para estudo e apresentação sobre a religiosidade da cidade de Juazeiro;  

3. Pedir antecipadamente aos educandos que tragam músicas, poemas, 

mensagens para ler ouvir e analisar como Deus é apresentado hoje – Música para refletir: 

O vento (Grupo Tradição), Deus é muito mais (P. Zezinho), Um de nós. – Produção de 

um poema coletivo com o Título Deus é... – Colocar em painéis nos corredores da escola; 

Pesquisar os nomes dados a Deus pelas tradições religiosas ao longo dos tempos. 

4. Pesquisa trabalhada em duplas na e na internet: Origem, fundador, festas, 

máximas, rituais, Deus, símbolo, lugar sagrado e livro sagrado das religiões. 

Apresentação da pesquisa em seminários. Registrar no caderno o texto: características das 

religiões – Ler e debater as características. 

5. Pesquisar na internet ou em revistas imagens dos lugares considerados 

sagrados para as religiões e por quê? – Encenar alguns temas somente com gestos – 

Identificar juntos aos educandos quais os gestos mais usados nas celebrações religiosas – 

Quais as palavras proferidas durante as cerimônias religiosas e qual sua importância para 

os fiéis. – Pedir para que os educandos pesquisem o que é um EPITÁFIO? – Ouvir a 

música Epitáfio dos Titãs – Distribuir textos em grupos sobre os rituais fúnebres de 

algumas tradições religiosas e fazer apresentação. – Texto como as religiões explicam a 

vida após morte 

 

Acreditamos que estas propostas sejam a continuidade das tentativas de que 

os impasses, as dúvidas e os entraves dessa disciplina sejam amenizados, agora com os 

nortes favorecidos pela Base Nacional Comum Curricular e com o perceptível interesse 

da atual gestão da educação municipal em se aproximar do ideal de qualidade do ensino-

aprendizagem e apesar da histórica cultura de incúria, muito comum nos setores e escolas 

públicas. Mas, afinal, o que pensam e esperam do Ensino Religioso os representantes da 

educação municipal e os docentes dessa disciplina?            

Durante a pesquisa que gerou essa dissertação, apresentamos à Secretaria de 

Educação as duas investigações que envolveriam os Estudos Regionais e o Ensino 
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Religioso do município66, com a prévia concepção de que esses estudos consistiriam 

alternativas para a compreensão dos fenômenos religiosos e da educação em Juazeiro do 

Norte. 

Nesse sentido, iniciamos os estudos no CRB – Círculo Reflexivo Biográfico, 

descrito na introdução deste trabalho – envolvendo 7 docentes das escolas públicas de 

Ensino Fundamental do Horto, sendo 3 de Ensino Religioso, 2 de Estudos Regionais e 2 

que em 2017 lecionavam essas duas disciplinas. Todos eles pertenciam à área das 

Ciências Humanas.  

Os coordenadores pedagógicos dessas duas áreas também participaram do 

processo, que gerou a Narrativa da Experiência Religiosa de cada um, que é objeto de 

análise no quarto capítulo, item 4.2 dessa dissertação.      

Entre as reuniões do CRB, tivemos o já mencionado encontro com docentes 

do Ensino Religioso das escolas públicas municipais no dia 23 de novembro de 2017, no 

Círculo Operário São José (anexo da Basílica Menor de Nossa Senhora dos Dores, em 

Juazeiro do Norte), proposto pela Secretaria Municipal de Educação – SME. Na ocasião, 

foi lançada a ação voltada para a cultura de paz nas escolas – o projeto “Educação para a 

Paz” – e os participantes tiveram uma palestra com o tema do projeto, proferida pelo 

educador e psicólogo Jair Rodrigues. 

  A coordenadora da célula do Ensino Religioso na SME – a professora 

Francisca Silva Sampaio (Francisquinha) – anunciou que o projeto tem como objetivo 

desenvolver nos alunos da rede municipal o sentimento dos valores relativos à paz e à 

não-violência através de experiências significativas para a vida de todos os seres. 

Com proposta de duração de um ano, pretender-se-ia que os docentes a 

comunidade escolar tivessem a oportunidade de trazer aos alunos os aspectos positivos 

do ser humano, como os valores e os sentimentos de pertença, que são capazes de 

construir uma sociedade de paz, justiça e fraternidade. Acreditava Francisquinha que os 

docentes são os primeiros protagonistas a contribuir com a efetivação desse ideal nas 

escolas e na sociedade.   

Segundo ela, o Ensino Religioso em Juazeiro do Norte é feito de forma 

abrangente, onde não há um foco em único credo, tratando a universalidade das Ciências 

da Religião, onde todos têm seu espaço. Dessa maneira, o projeto tem propósito 

ecumênico, não destacando uma religião específica, mas unindo aspectos comuns a todas 

                                                           
66 Esta pesquisa de Mestrado e a pesquisa de Pós-Doutorado da minha orientadora Ercília Maria Braga de 

Olinda: Uma santa na penumbra: Razões entrecruzadas para o isolamento da beata Maria de Araújo. 
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as religiões. Para ela, a escola é a comunidade deve “acolher de braços abertos e fazer 

com que todos possam viver e expressar a sua dimensão e sua pertença religiosa”67. 

A diretora pedagógica da SME, Carmem Lúcia Tomaz Bezerra, participou do 

encontro e expressou68 que o Ensino Religioso é um grande desafio, pois ela deve ser 

pautada em elementos como a paz, a ética, a tolerância e o diálogo. Segundo ela, 

precisamos ser mediadores da paz. Não devemos conceber o Ensino Religioso como 

apenas um componente curricular obrigatório.  

Já a secretária de educação, Maria Loureto de Lima, evidenciou que o que 

está havendo de discussão rotineira na secretaria “é justamente o zelo que precisamos ter 

pela diversidade que temos de casos e rituais, de entendimentos espirituais que nós temos 

aqui em Juazeiro do Norte e na região do Cariri”69. A mesma expressou que a escola 

precisa ser intensificada no seu entendimento de que a cultura da paz, a religião da paz, 

exige o respeito ao outro, e disse: “O maior desrespeito que existe a Deus é você 

radicalizar o seu credo em detrimento do outro”. 

Nessa formação do dia 23 de novembro de 2017, conversamos com os 

professores e aplicamos questionários semiestruturados sobre a realidade do Ensino 

Religioso e dos Estudos Regionais e sobre o trabalho pedagógico envolvendo as figuras 

do padre Cícero e da Beata Maria de Araújo nessas disciplinas70. De um total de 223 

professores de Ensino Religioso no município (considerando a lista de docentes por 

escola nos turnos manhã e tarde do 6º ao 9º ano, em 2017, fornecida pela Secretaria 

Municipal de Educação), 64 estiveram presentes. Destes, 14 responderam o questionário 

correspondente à disciplina de Estudos Regionais (alguns professores dessa disciplina 

também lecionam Ensino Religioso), 33 responderam ao questionário de Ensino 

Religioso e 17 não responderam este ou aquele. 

Quanto ao tempo de docência no Ensino Religioso a variação neste grupo foi 

de 2 meses a 20 anos, sendo 19 docentes com até 5 anos (média de 1 ano e oito meses); 

14 docentes entre 5 a 10 anos (média de 9 anos e meio) e média geral de 5 anos de 

experiência na disciplina. Neste quesito, vale lembrar o caráter de volatilidade na lotação 

nessas áreas, sobretudo no Ensino Religioso, que geralmente fica como complementação 

                                                           
67 Ver: Notícia da Prefeitura de Juazeiro do Norte de 23 de novembro de 2017. Disponível em: 

http://www.juazeiro.ce.gov.br/Imprensa/Noticias/2017-11-23-Seduc-realiza-formacao-com-professores-

de-Ensino-Religioso-3857/. Acesso em: 06 mar. 2018. 
68 Ver discurso na íntegra no Anexo J (p. 200). 
69 Ver discurso completo no Anexo K (p. 201). 
70 O detalhamento acerca das percepções e trabalhos pedagógicos envolvendo o padre Cícero é parte do 

capítulo 5 dessa dissertação.     
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de carga horária dos docentes, não permitindo que, de modo geral, estes passem pelas 

formações continuadas.      

Também entre os 33 docentes que responderam ao questionário do Ensino 

Religioso e suas habilitações, essa foi a distribuição quanto à graduação: 13 em História. 

1 em Enfermagem, 1 em Letras, 2 Língua Portuguesa, 9 em Geografia, 02 em Educação 

Física, 1 em Pedagogia, 1 em Biologia, 3 em Licenciatura Plena do Ensino Fundamental 

e nenhum em Ciência da Religião.  

Destes, 26 possuem e 7 não possuem pós-graduação. Os cursos são: Educação 

Especial; História e Sociologia; Metodologia do Ensino de História e Geografia; 

Psicopedagogia (2 professores); Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; 

História do Brasil (2 professores); Geopolítica e História (2 professores); História 

Contemporânea; História Social; Geografia; Língua Portuguesa; Planejamento 

Educacional (2 professores); Gestão Escolar (3 professores); Literatura Brasileira; Língua 

Portuguesa e Literatura; Geografia e Meio Ambiente (2 professores); Ensino Superior 

Didático; Urgência na Enfermagem; Fisiologia do Exercício;  e Língua Inglesa. 

Sobre o grau de importância do Ensino Religioso, 2 docentes afirmaram não 

tem importância alguma. As justificativas dadas foram: “É uma disciplina sem sentido 

algum. O próprio sistema educacional ensina isso, não valorizando a disciplina”; “É uma 

matéria sem necessidade para a sala de aula. O Estado é laico, não deveria ser conteúdo 

de aula ou escola.” 

Nenhum docente participante da pesquisa o considerou esta disciplina como 

“de pouca importância”. Os que afirmaram ter muita importância (31 docentes) assim 

justificaram: 

Numa perspectiva de formação humana – Porque vejo que é no Ensino 

Religioso que podemos aproveitar para trabalharmos mais as relações humanas e 

religiosas, valorizando suas culturas; Pois vem permitir uma nova perspectiva de 

entendimento para uma melhor convivência em sociedade; Porque me auxilia na 

compreensão de alguns assuntos no modo que eu possa me aprofundar, aprender e 

passar para meus alunos; Ajuda na formação cidadã e espiritual do ser humano; Por 

possibilitar trabalhar os princípios de valor humano; Para formação dos nossos alunos 

como ser humano; Acredito que todo ser humano necessita de uma base espiritual para 

o encontro consigo mesmo; É importante para a formação social dos educandos; Tornar 

a pessoa mais humana; Para resgatar valores culturais que ficaram perdidos neste 
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momento tecnológico; Porque ajuda na formação de cidadãos conscientes de seus 

direitos e deveres na sociedade em que vivemos. 

Enfatizando a diversidade – Desde que seja trabalhada a diversidade 

religiosa; Porque é essencial trabalhar a diversidade religiosa; É importante porque 

acrescenta na formação e no conhecimento do cidadão, com respeito à diversidade 

cultural e religiosa; Os educandos necessitam conhecer e compreender as diversas 

religiões existentes no mundo para que haja mais respeito e tolerância religiosa; É 

necessário o conhecimento da realidade religiosa que forma a nossa cultura; Pois nessa 

disciplina procuro trabalhar textos ecumênicos devido à diversidade religiosa. 

Destacando a tolerância: Leva o aluno a pensar sobre tolerância religiosa, 

respeito, etc.; Transformar o indivíduo num ser mais coerente, tolerante e responsável; 

Para os conhecerem e respeitarem a opinião e as escolhas dos demais. 

Sinalizando vínculos identitários religiosos – Somos todos seres espirituais, 

necessitamos compreender a vida, seus valores, e aprender o amor a Deus e ao próximo 

como a nós mesmos (respeito); Encaminhá-lo a um processo espiritual; Acredito que 

toda pessoa que tem um credo religioso o comportamento é diferenciado, desenvolve 

mais a capacidade de respeitar, ajudar e entender seu semelhante; Acredito que os 

discentes necessitam da base religiosa devido ao preenchimento humanístico que 

circunda não só a vida escolar como todos seus cotidianos; O corpo discente de uma 

escola precisa ser humanizado, há uma necessidade de se trabalhar ‘Deus’, independente 

do credo. Alunos sem perspectivas, autoestima baixa, sem amor. Devemos plantar a 

semente no coração de todos sobre o maior profeta do amor que já existiu, que foi Jesus; 

Destacando como elemento indispensável – O mundo precisa de paz e de 

ética, social e moral; Para se conviver bem precisamos ter uma formação religiosa; 

Auxilia na formação e equilíbrio na vida diante dos problemas; A religião é de suma 

importância em nossa vida. Portanto, devemos ensinar e religião em nossas escolas.  

Felizmente os professores se aproximam de uma concepção que percebe a 

diversidade religiosa, a necessidade de tolerância e compreende o ensino religioso numa 

dimensão que culmina com uma dimensão de Ensino Religioso com proposta 

indispensável e de formação humana. Aliás, lembra-nos Olinda (2017, p. 275): “[...] Uma 

educação que vise o desenvolvimento pleno dos educandos não pode omitir uma 

preocupação com o desenvolvimento da espiritualidade e o estudo do fenômeno 

religioso”.  
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A pesquisa que realizamos em 2015 referenciada no início desta subseção e a 

presente investigação revelaram que alguns poucos docentes consideram que Ensino 

Religioso não deveria existir ou deveria ser substituído por filosofia, por exemplo. 

Deduzimos, no entanto, mais uma necessidade de se discutir a relevância da disciplina, 

se considerarmos a escola como parte da sociedade e que as experiências humanas com 

o divino são parte desta, inclusive constando fator de paz, mas também de 

desentendimentos, intolerâncias e conflitos, mesmo com a evidente cultura ocidental 

contemporânea de ruptura ou negação do transcendente.  

É notório, como confirma Meslin (1992, p. 51), que nossas sociedades 

secularizadas não mais reconhecem na religião a sua “função de coesão sociocultural”, 

nem a de regulação ética das relações “interumanas”. No máximo admite-se, e numa 

diferença relativa, que o religioso está limitado ao campo individual e privado. “Um 

campo cada vez mais vasto fica assim envolto numa indiferença religiosa massiva e 

profunda, que uma definição muito abrangente do religioso não consegue dissimular”. 

Contudo, é inegável a exigência religiosa ainda persiste nesse mundo como 

resposta última aos problemas da existência pessoal e de todo o destino humano, mesmo 

quando sua função social é contestada. O município de Juazeiro do Norte é exemplo claro 

da função integradora dos vínculos do homem com o sagrado, marcada pelas práticas 

culturais de seu tempo, numa realidade que sabemos ser complexa, marcada por práticas 

individuais e coletivas. Por que eximir-se de tentar compreender para respeitar a fé do 

outro?  O que teria motivado, por exemplo, a destruição da imagem do padre Cícero em 

frente à capela de Capela de Nossa Senhora dos Milagres em Juazeiro do Norte?71 Não 

seria a ausência de formação humana acerca dos sentidos dos símbolos como parte dos 

quadros culturais da experiência religiosa? Não seria o diálogo, ante à 

“interindependência humana cósmica” (PANIKKAR, 2007, p. 89), indispensável para a 

paz entre as religiões? Creio serem estas questões inevitáveis de serem consideradas e 

discutidas no âmbito educacional.    

Em relação à definição se Ensino Religioso, assim agrupamos a pronúncia 

dos docentes, embora algumas definições possam ser enquadrada também em outra(s) 

categoria(s): 

                                                           
71 Ocorrida no bairro Leandro Bezerra, na madrugada de 19 de agosto de 2016. Ver notícia de 20/08/16 em: 

http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/v/imagem-de-padre-cicero-e-destruida-em-juazeiro-do-

norte/5249882/. Acesso em: 13 mar. 2018. 
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Numa concepção mais ligada à formação humana: “O preenchimento dos 

nortes que fazem parte do cotidiano e vida escolar de cada indivíduo.”; “É uma disciplina 

que contribui para a formação do nosso caráter, bem como nos educa a ser um ser humano 

melhor e principalmente motiva o nosso encontro espiritual com o nosso criador – Deus.”; 

É tudo que eleva e leva o homem a ser melhor.”; “Ensinar a respeitar.”; “É uma disciplina 

que faz parte da grade curricular de ensino e que é necessária na formação de nossos 

alunos para a definição de escolhas durante a sua existência.”; “Tornar a pessoa mais 

humana e cidadã.”; “É um conhecimento específico de valores da sociedade.”; 

“Orientações para o dia a dia, nos auxiliando na nossa formação.”; É importantíssimo 

para a formação integral do aluno, e como ser humano. É o que considero como formação 

humana.”; “É o ensino de temáticas do nosso cotidiano, não só religioso, mas éticos, 

disciplinares entre outros.”. 

Numa visão que atenta para a diversidade e tolerância – “É o ensino de todas 

as religiões por conta da pluralidade cultural e religiosa do nosso país.”; “É ensinar sobre 

as diversas religiões, gerando um conhecimento mais amplo e atitudes toleráveis de 

respeito as todos os credos.”; “É a possibilidade de se discutir o estado “Laico” que 

vivemos que pelo menos “tentar” promover a diversidade, a tolerância, etc.”; “É uma 

disciplina que deve na sua essência trabalhar a paz, a convivência e tolerância com as 

diferenças de raças e cor.”; “É o nosso dia a dia, a convivência com o nosso irmão.”; 

“Tenta direcionar o aluno ao campo espiritual, respeitando o ecumenismo.”; “Ensinar 

valores como respeito à diversidade, o amor ao próximo e a busca pela paz.”; “Uma 

disciplina que contribui na grade curricular para trabalhar os princípios e valores 

humanos: respeito, amizade tolerância e a paz.” 

Trazendo marcas de vínculos religiosos: “O Ensino Religioso é de grande 

importância em nossa vida, como também de nossos alunos. Não haverá uma boa 

estrutura familiar sem a fé em Deus.”; “Sou católica e falar de religião é crer, ter fé em 

algo que você acredita e te traz paz, emoção, devoção, amor ao próximo.”; “É uma 

maneira onde as pessoas procuram alavancar a sua mente espiritual para com o seus 

Deus.”; “Ensinar religião perpassa os temas transversais até chegar ao nosso próprio 

Deus. Não acredito em sucesso no ensino com alunos desumanizados, descrentes.”. 

Numa perspectiva de conhecimento religioso – “É conhecer as religiões para 

poder compreender seus preceitos religiosos.”; “É uma disciplina que propõe a busca da 

compreensão das diferentes formas de religião, seus fundamentos, costumes e valores.”; 

“É o ensino das variadas crenças diferentes, cada uma praticada de acordo com suas 
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culturas, grande parte buscando a elevação espiritual.”; “O Ensino Religioso dever ser 

entendido como algo que ajuda o aluno a entender a origem e importância das várias 

matrizes religiosas e deve viabilizar a tolerância religiosa e etc.”; “É o ensino onde 

podemos mostrar os ensinamentos de uma religião diante de um ser.”; “É uma ciência 

que nos direciona a buscar um sentido para a vida.”. 

Dois posicionamentos não se enquadraram em nenhuma das categorias 

acima: um que definiu o Ensino Religioso como “Um complemento da minha carga 

horária.”; e outro que generalizada expressando “É uma disciplina que, como qualquer 

outra, tem sua importância no currículo.”.  

Como vemos, são múltiplas as concepções sobre o Ensino Religioso. Entre as 

definições, surgem funções como de “preenchimento”, de formador do caráter, de 

motivador do “encontro espiritual” com o criador, e de aproximar o ideal ecumênico de 

religião. 

São consideradas a pluralidade cultural e religiosa brasileira, a convivência 

com as diferenças, aparecendo inclusive como contribuição para “ser um ser humano 

melhor” e como o ensino que “direciona a busca de um sentido para a vida”.    

Antagonicamente, o Ensino Religioso é tido apenas como “complementação 

de carga horária” ou como indispensável quando não se acredita em ensino envolvendo 

alunos “desumanizados” e descrentes”. 

Tido como aquele que resulta em aprender a amar ao próximo, a ser ético e 

disciplinado e pressupondo ensinar a respeitar os credos e viabilizar a tolerância e a 

pacificação, vemos a necessidade de aprofundamento entre os docentes do que é o Ensino 

Religioso, quais são os seus objetivos, quais são os seus fundamentos teóricos e 

pedagógicos e quais são as suas competências. 

  O encontro que favoreceu a captação dessas compreensões pelos professores 

do Ensino Religioso foi o primeiro de 2017 promovido Secretaria Municipal de 

Educação, porém, já havia a perspectivas de intensificação das formações continuadas 

dos docentes.  

Acerca dessas demandas, reunimo-nos com a secretária de educação Maria 

Loureto de Lima (o autor desse trabalho, a orientadora deste, Ercília Maria Braga de 

Olinda e os coordenadores pedagógicos dos Estudos Regionais – Antônio Chessman 

Alencar Ribeiro e do Ensino Religioso – Francisca Silva Sampaio) no dia 29 de novembro 

de 2017. A secretária prenunciou o interesse em realizar um seminário onde o povo 

representante das religiões pudesse ser escutados. A professora Ercília sugeriu a formação 



  80 

 

 

 

do Núcleo de Ensino Religioso, no qual professores fossem permanentemente formados, 

sempre som ênfase nas experiências práticas nas escolas, e se tornassem formadores nessa 

área.  

Outro encontro aconteceu na manhã de 08 de março, onde nos reunimos a 

secretária e com a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação para 

apresentar o Projeto Político Pedagógico do Curso de Especialização em Ciências das 

Religiões, que tem como parceiros o Núcleo de Estudos em Ciência, Espiritualidade e 

Filosofia – NEEF, o Núcleo de Estudos Regionais – NERE e o Observatório 

Transdisciplinar das Religiões no Cariri72, reunindo professores das Universidades: 

Regional (URCA) e Federal do Cariri (UFCA), Federal do Ceará (UFC). Essa foi uma 

tentativa de parceria para que docentes do Ensino Religioso de Juazeiro do Norte possam 

ter acesso ao curso e ficou a firmada a continuidade das formações com a realização, num 

futuro próximo, de um Seminário do Ensino Religioso e dos Estudos Regionais. 

As discussões sobre o Ensino Religioso, apesar dos ativismos e das recentes 

políticas de ações afirmativas no Brasil, são iniciativas prementes na atual sociedade onde 

ainda vemos manifestados discursos e práticas de negação da diversidade, da 

subalternização das crenças, de saberes, de identidades e de culturas diferentes dos 

modelos socioculturalmente estabelecidos. Em nível municipal, essas são ações mais 

recentes que trazem o debate e podem contribuir com possíveis e necessárias mudanças 

nas práticas do Ensino Religioso e com o harmonioso convívio social no âmbito da 

religião.        

 

3.2 Os Estudos Regionais 

 

Esta disciplina foi escolhida pelo Secretaria Municipal de Educação de 

Juazeiro do Norte para compor a parte diversificada do currículo das escolas de Ensino 

Fundamental.  

De acordo com o Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional Nº 9.394/1996, inclusive na nova redação dada pela Lei Nº 12.796 de 2013, os 

currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do ensino médio devem ter 

                                                           
72 Coordenado pela professora Ercília Maria Braga de Olinda, é Programa Interinstitucional de Extensão 

da Universidade Federal do Ceará, tendo parceria externa com as Universidade Federal e Regional do 

Cariri, envolvendo ensino-pesquisa-extensão-cultura e objetivando criar espaços presenciais e virtuais para 

o estudo do fenômeno religioso na Região do Cariri, no sul do Estado Ceará, promovendo o diálogo 

intercultural e inter-religioso.   
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Base Nacional Comum e esta deve ser complementada, em cada sistema de ensino e em 

cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, em decorrência das 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. 

O documento do Ministério da Educação “Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Básica” de 2013, sobre o qual tratamos e especificamos no item anterior, 

faz alusão, em sua primeira parte, à Resolução Nº 4 de 13 de julho de 2010 da Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação que definiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

Ao apresentar os componentes da Base Nacional Comum, lembra em seu 

Artigo 14, Parágrafo 3º que esta base e a parte diversificada não podem se constituir em 

dois blocos distintos, com disciplinas específicas para cada uma dessas partes, e sim 

organicamente planejadas e geridas de tal modo que as tecnologias de informação e 

comunicação perpassem transversalmente a proposta curricular, desde a Educação 

Infantil até o Ensino Médio, imprimindo direção aos projetos político-pedagógicos. 

Especificamente reportando-se à parte diversificada (Artigo 15), determina 

que esta “enriquece e complementa a Base Nacional Comum, prevendo o estudo das 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade 

escolar”, e independentemente do ciclo da vida no qual os sujeitos tenham acesso à escola, 

deve perpassar “todos os tempos e espaços curriculares constituintes do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio”. 

No parágrafo 1º deste artigo, preconiza: “A parte diversificada pode ser 

organizada em temas gerais, na forma de eixos temáticos, selecionados colegiadamente 

pelos sistemas educativos ou pela unidade escolar”.  

No aludido documento de 2013 (p. 32), item 2.4.2. “Formação básica comum 

e parte diversificada”, em comentário ao que determina a referida Resolução Nº 4, 

complementa-se que a organização da parte diversificada requer ser desenvolvida de 

forma transversal. 

Numa comparação com a interdisciplinaridade – que se refere a uma 

abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento – os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Temas Transversais (BRASIL-MEC-SEF, 1998, p. 30) trazem que 

transversalidade diz respeito principalmente à dimensão da didática, à possibilidade de se 

estabelecer, na prática educativa, uma relação entre aprender conhecimentos teoricamente 

sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida real e de sua 

transformação (aprender na realidade e da realidade). E a uma forma de sistematizar esse 
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trabalho e incluí-lo explícita e estruturalmente na organização curricular, garantindo sua 

continuidade e aprofundamento ao longo da escolaridade. 

A compreensão sobre a Base Nacional Comum nas suas relações com a parte 

diversificada foi objeto de vários pareceres emitidos pelo Conselho Nacional de 

Educação, cuja síntese se encontra no Parecer CNE/CEB nº 14/200073, da conselheira 

Edla de Araújo Lira Soares.  Assim disse esta relatora: 

 

[…] a base nacional comum interage com a parte diversificada, no âmago do 

processo de constituição de conhecimentos e valores das crianças, jovens e 

adultos, evidenciando a importância da participação de todos os segmentos da 

escola no processo de elaboração da proposta da instituição que deve nos 

termos da lei, utilizar a parte diversificada para enriquecer e complementar 

a base nacional comum. […] 

 

 Portanto, tanto a Base Nacional Comum quanto a parte diversificada são 

fundamentais para que o currículo tenha sentido como um todo, percebidas as devidas 

contextualizações locais, cabendo aos órgãos normativos dos sistemas de ensino “expedir 

orientações quanto aos estudos e às atividades correspondentes à parte diversificada do 

Ensino Fundamental e do Médio, de acordo com a legislação vigente”. Brasil/MEC (2013 

p. 32). 

Neste mesmo documento de 2013, em sua terceira parte – sobre as “Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos” – com base no 

relatório do colegiado da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação, parecer homologado CNE/CEB Nº 11/2010 e despacho do ministro publicado 

no D.O.U. de 9/12/2010, Seção 1, p. 28, há o item 5 que versa sobre o currículo. Nele, o 

subitem denominado “A Base Nacional Comum e a parte diversificada: 

complementaridade” assevera que a articulação dessa base com essa parte no currículo 

do Ensino Fundamental “possibilita a sintonia dos interesses mais amplos de formação 

básica do cidadão com a realidade local, as necessidades dos alunos, as características 

regionais da sociedade, da cultura e da economia e perpassa todo o currículo”. (Idem p. 

113). 

Em menção ao Artigo 2010 da Constituição Federal brasileira de 1988 – Art. 

210: “Serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais 

e regionais”, reafirma-se que os conteúdos curriculares que compõem a parte 

diversificada do currículo serão definidos pelos sistemas de ensino e pelas escolas, “de 

                                                           
73 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb14_00.pdf. Acesso em: 22 mar. 2018. 
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modo a complementar e enriquecer o currículo, assegurando a contextualização dos 

conhecimentos escolares diante das diferentes realidades”, isso como forma de exercício 

da autonomia dos entes federados e das instituições de ensino e como tradução da 

pluralidade de possibilidades de implementação nos currículos escolares. 

Ainda quanto aos conteúdos que compõem a Base Nacional Comum e a parte 

diversificada, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos lembram que estes têm origem nas disciplinas científicas, no 

desenvolvimento das linguagens, no mundo do trabalho e na tecnologia, na produção 

artística, nas atividades desportivas e corporais, na área da saúde, nos movimentos sociais, 

e ainda incorporam saberes como os que advêm das formas diversas de exercício da 

cidadania, da experiência docente, do cotidiano e dos alunos. (BRASIL, 2013, p. 114). 

Nessas diretrizes, há o alerta de que os componentes curriculares e as áreas 

de conhecimento devem articular a seus conteúdos “a abordagem de temas abrangentes e 

contemporâneos, que afetam a vida humana em escala global, regional e local, bem como 

na esfera individual”, incluindo temas transversais (Idem, p. 215). 

Por fim, este documento adverte (p. 117), no subitem “A reinvenção do 

conhecimento e a apropriação da cultura pelos alunos”, que as escolas devem propiciar 

ao aluno condições de desenvolver a capacidade de aprender, em conformidade com a lei 

educacional em vigor (LDBEN Nº 9.394/96, Artigo 32), “com prazer e gosto, tornando 

suas atividades desafiadoras, atraentes e divertidas”, devendo a parte diversificada estar 

voltada para aspectos e interesses regionais e locais, podendo incluir a abordagem de 

temas que proporcionem aos estudantes maior compreensão e interesse pela realidade em 

que vivem.  

Em nosso contexto de pesquisa, a menção legal relacionada aos Estudos 

Regionais encontra-se na Constituição Municipal – Lei Orgânica do Município de 

Juazeiro do Norte (1990) – que prevê em seu Artigo 175: “A história de Juazeiro do Padre 

Cícero Romão Batista será disciplina obrigatória nos currículos das Escolas Municipais 

de 5ª a 8ª séries, na parte diversificada”. 

Como não foi encontrado material que relate a história dessa disciplina no 

município de Juazeiro do Norte, no dia 16 de outubro de 2017 pela manhã visitamos o 

departamento denominado “Arquivo Escolar Municipal” que funciona no prédio da 

Secretaria Municipal de Educação e detém registros das escolas municipais extintas. Lá 

consultamos livros de “Atas de Resultados Finais”, “Fichas Individuais do Aluno” e 

“Boletins Escolares” para perceber a partir de quando surgem os Estudos Regionais.  
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O registro mais antigo encontrado – Histórico Escolar de Aluno que passou 

pela “Escola de Ensino Fundamental Zila Belém” (não extinta) e pela “Escola de Ensino 

Fundamental Antônio Ferreira de Melo” (extinta) – verificamos a existência de média de 

rendimento escolar para a disciplina “Estudos Regionais” (4ª e 5ª séries, respectivamente 

nos anos de 1999 e 2000). A disciplina aparece junto com Língua Estrangeira, no campo 

“Parte Diversificada” do documento.  

No caso da extinta “Escola de Ensino Fundamental Ana Borges de Carvalho”, 

em “Ficha Individual de Aluno” verificamos a presença da disciplina “História de 

Juazeiro” nos anos 1999 e 2000 (5ª a 8ª séries, antes pertencentes aos anos finais do 

Ensino Fundamental). 

O entrecruzamento desses dados com os da “Escola de 1º Grau Ginásio 

Municipal Antônio Xavier de Oliveira”, no entanto, fez perceber que até 1998 há a 

disciplina “Técnicas Comerciais” e não há a disciplina “História de Juazeiro”. Em 1999 

aparece “História de Juazeiro” (da 5ª a 8ª séries) e extinguem-se as “Técnicas Comerciais 

(da 5ª série, mas permanecendo de 6ª a 8ª séries). A partir do ano 2000 passa a existir a 

disciplina denominada “Estudos Regionais” da 5ª a 8ª série), de acordo com dados 

confirmados no livro “Ata de Resultados Finais a partir de 1998”.  

Considerando essas informações, é possível afirmar que as denominações e 

as datas de inserção da “História de Juazeiro” e dos “Estudos Regionais” são diferentes 

de uma escola para outra, embora ambas pertençam à mesma rede de ensino. Se tivermos 

como referência o documento mais antigo encontrado (o Histórico Escolar de aluno que 

passou pela escola Zila Belém), e se considerarmos que a disciplina História de Juazeiro 

foi o princípio dos Estudos Regionais (compreendendo a mudança como alternativa de 

ampliação dos conhecimentos atinentes aos contextos municipais no âmbito da Região 

do Cariri), então 1999 foi o ano de início da disciplina em foco. Possui, pois, 19 anos de 

existência. 

Atualmente a disciplina está presente no currículo do 1º ao 9º ano, porém, na 

prática, quando verificamos informações de secretarias escolares, a exemplo da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Pessoa, não há registro de rendimentos de 

aprendizagem para os Estudos Regionais do 1º ao 5º ano, constando apenas nos anos 

finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º). 

O que existe de material didático nas escolas verificadas são apostilas 

elaboradas pelos próprios docentes ou uma apostila datada de 2016, elaborada pela 

coordenadora pedagógica da disciplina na Secretaria Municipal de Educação, Maria do 
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Carmo Gomes Farias, em parceria com a(o)s docentes: Edson Xavier Ferreira, Eduardo 

Fernandes de Araújo Almeida, Flaviano Batista Vieira, Francisca Helena de S. Landim, 

Francisco Alves Torquarto e Maria Aparecida S. Cavalcante. 

Na primeira formação para os professores entre 2017-2018, realizada em 20 

de janeiro de 2018, os docentes presentes acolheram bem as perspectivas para a disciplina 

e ficou evidente a reivindicação destes pela disponibilização de material didático pela 

secretaria de educação. Na ocasião, prenunciou-se uma formação na qual haveria a 

preparação para a utilização da obra coletiva “Juazeiro do Norte – Cidade da Gente” da 

Didáticos Editora e de autoria do coordenador dos Estudos Regionais no município, 

Chessman Alencar, e Conceição de Maria, Djailson Malheiro, Karla Lima, Maria José 

Sales e Núbia Ferreira. 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Vereador Francisco Barbosa não faz 

menções diretas e não apresenta o programa dessa disciplina. 

Já no da Escola Sebastião Teixeira Lima há o que denominam como 

“competências e habilidades para os Estudos Regionais” do 6º ao 9º ano, entre as quais 

estão previstas aquelas atinentes ao município de Juazeiro do Norte e da região do Cariri, 

não fazendo alusão à temática do padre Cícero. Quanto às sugestões metodológicas para 

os Estudos Regionais do 6º ao 9º ano, há previsão nessas mesmas perspectivas, 

contemplando alternativas de ação voltadas à história da própria escola e do bairro. 

Até o final de 2017, a Secretaria Municipal de Educação não dispunha de 

proposta curricular para Estudos Regionais elaborada na nova gestão, também não 

havendo orientações explícitas sobre o seguimento de uma anterior, segundo o 

Coordenador da disciplina, o professor Antônio Chessman Alencar Ribeiro, que a 

assumiu no primeiro semestre do referido ano.  

Em 2018 surgiram as seguintes propostas para os anos finais do Ensino 

Fundamental, mencionadas como habilidades e conteúdos mínimos, no documento 

denominado “Orientações curriculares para a construção do plano anual”74: 

Entre os conteúdos mínimos dispostos bimestralmente e que se repetem ou 

aparecem como novos para cada turma do 6º ao 9º ano, encontramos os que estão 

denominados como -  Juazeiro do Norte, lugar de viver; História e Memória; Lugar de 

Memória; Educação Socioambiental / Poder e Cidadania; Lazer e Turismo; e Educação 

Socioambiental. 

                                                           
74 Material digitado e disponibilizado às escolas da rede em formato Word, por e-mail. A disciplina Estudos 

Regionais consta entre as páginas 63-66.  
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As habilidades previstas para o 6º ano são: 

 

1º Bimestre – Apresentar um Juazeiro mais historicamente geográfico, vivo, 

palpável; Conhecer nossas riquezas naturais, culturais e históricas, Comentar o princípio 

da história de Juazeiro e fatos intrigantes. 

2º Bimestre – Descrever a história de Juazeiro, quando ainda Tabuleiro 

Grande; Pe. Cícero da primeira missa celebrada às transformações sociais e moral de 

Tabuleiro Grande; Conhecer por meio histórico/geográfico a paisagem de Juazeiro do 

Norte. 

3º Bimestre – Descrever de forma fundamentada os pontos históricos, 

baseado nos pontos cardeais; Descrever os nossos pontos históricos e religiosos; 

Desenvolver um trabalho e apresentação sobre padre Cícero e a causa ambiental; 

Conhecer suas praças, Igrejas, casarões e outros pontos importantes como o rio 

Salgadinho e a Serra do Catolé. 

4º Bimestre – Conhecer nossa formação histórico/geográfica dos limites de 

Juazeiro do Norte e as cidades que fazem limite; A formação do povoado e o caminho 

para emancipação política; Perceber que a forma de trabalho de forma artesanal foi o 

princípio do comercio em Juazeiro do Norte; Descrever a importância da cultura popular 

para Juazeiro do Norte; Demonstrar competências para descrever os pontos de turismo e 

lazer inerentes à cidade; Conhecer as primeiras e ainda existentes construções que 

formaram a cidade; Descrever em sentido fundamentado o que é romaria; Os pontos 

turísticos religiosos e lendários; Reconhecer os fatos históricos e políticos de Juazeiro do 

Norte; Reconhecer a cidade e seus governantes; Descrever seus direitos e deveres como 

cidadão. 

As habilidades esperadas para as turmas de 7º ano são:  

1º Bimestre – Descrever de forma histórica as construções das primeiras ruas 

e a intenção de desenvolvimento; Absorver dos Kariris as primeiras famílias que 

formaram o povoamento da cidade; Assimilar os nossos valores de cultura material e 

imaterial; Conhecer nosso patrimônio cultural e histórico. 

2º Bimestre – Desenvolver a história de Juazeiro com foco nos principais 

pontos que motivaram o desenvolvimento da cidade; Conhecer o início e porquês das 

romarias para Juazeiro do Norte; Fundamentar-se na questão do fenômeno da hóstia; 
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Entender o porquê do incentivo do padre Cícero para desenvolver a Educação em Juazeiro 

do Norte – A chegada dos Salesianos e Capuchinhos para colaborarem na educação; 

Compreender como aconteceu um crescimento tão rápido da cidade; Conhecer o que foi 

o Pacto dos Coronéis; Juazeiro emancipado e padre Cícero o primeiro prefeito. 

3º Bimestre – Reconhecer o lazer e a população de Juazeiro; Os tipos de 

cultura e falar sobre cada uma delas; Conhecer e fomentar a nossa formação como uma 

das mais antigas do planeta; Perceber os casarões que participaram e ainda resistem ao 

tempo. 

4º Bimestre – Conhecer a cidade e seus governantes; Compreender a política 

entre as cidades vizinhas; Ter conhecimento de algumas leis e direitos do cidadão; Ter 

noção do crescimento econômico e urbano da cidade. 

Eis as habilidades apresentadas para o 8º ano: 

1º Bimestre – Compreender o porquê de chamarem de Nova Jerusalém; 

Conhecer o desenvolvimento educacional em Juazeiro do Norte; Perceber a formação 

urbana de Juazeiro e comparar com a de hoje; Avaliar os preceitos ecológicos e a 

sabedoria do padre Cícero. 

2º Bimestre – Reconhecer o trabalho do padre Cícero para com as cidades 

vizinhas; Avaliar a participação do Juazeiro do Norte no âmbito da política nacional; 

Perceber a chegada de Franco Rabelo ao Governo do Estado e perseguição ao Juazeiro 

do Norte; Identificar as praças e monumentos importantes de Juazeiro do Norte. 

3º Bimestre – Conceituar os pontos históricos religiosos e seus respetivos 

valores; Descrever a problematização da sedição; Conhecer a perseguição ao Caldeirão 

da Santa Cruz do Deserto; Perceber a questão da patente de Capitão dada a Lampião; Os 

monumentos artísticos e culturais; Fomentar a cultura popular, ressaltando seus principais 

mestres; Compreender as romarias como um meio cultural nosso; Conhecer as nossas 

riquezas naturais; Descrever os nossos principais artesanatos e artistas. 

4º Bimestre – Diferenciar Município, Região e Estado; Refletir sobre a 

realidade a partir do conhecimento dos fatos; Questionar e debater sobre problemas e 

soluções relacionadas à cidade de Juazeiro do Norte; Reconhecer a importância da cultura 

como elemento formador de um povo. 

Para o 9º ano, estabeleceram-se as seguintes habilidades: 

1º Bimestre – Reconhecer a história local enfocando fatos e personagens 

importantes; Entender o clima, relevo e as principais atividades econômicas da cidade; 
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Conhecer a formação e desenvolvimento social de Juazeiro; Compreender a importância 

das romarias para Juazeiro do Norte. 

2º Bimestre – Ter uma compreensão do passado para um entendimento do 

presente; Compreender a estratégia de Dr. Floro para a convocação de Lampião; Entender 

a formação do batalhão patriótico; Conhecer a importância dos beatos para Juazeiro do 

Norte. 

3º Bimestre – Ter capacidade para entender a importância do mito para 

Juazeiro do Norte; Reconhecer que a cidade de Juazeiro foi palco de fatos inesquecíveis; 

Demonstrar o conhecimento da nossa história escrevendo sobre o Círculo da Mãe de 

Deus; Refletir sobre a destruição do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. 

4º Bimestre – Refletir sobre a questão climática e como o padre Cícero 

ensinou para melhorar nossas matas; Fomentar a educação ambiental, quanto à não 

poluição o ar, dos rios e queima da mata; Conhecer o nosso principal fornecimento de 

água na nossa cidade; Conhecer a importância da preservação da nossa serra e do nosso 

rio. 

 

 

Como se vê, o padre Cícero é citado diretamente sete vezes entre as 

habilidades a serem alcançadas pelos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental 

em Juazeiro do Norte. Indiretamente, é óbvio que ao focar a origem do município, suas 

histórias e memórias, entre outras vertentes temáticas, necessariamente não se suprime a 

menção às contribuições do protagonismo desse personagem para a construção e para o 

desenvolvimento desse município e da região do Cariri. Como os professores desta cidade 

percebem os Estudos Regionais? Foi também o que tentamos responder neste capítulo 3 

para depois, no 5º, verificar como os professores se posicionam em relação ao trabalho 

com a temática “padre Cícero”.  

Para nos ajudar a compreender como os docentes municipais concebem os 

Estudos Regionais, conversamos com os professores e aplicamos questionários 

semiestruturados sobre a realidade do Ensino Religioso e dos Estudos Regionais e sobre 

o trabalho pedagógico envolvendo as figuras do padre Cícero e da Beata Maria de Araújo 

nessas disciplinas. De um total de 223 professores de Ensino Religioso no município 

(considerando a lista de docentes por escola nos turnos manhã e tarde do 6º ao 9º ano, em 

2017, fornecida pela Secretaria Municipal de Educação), 64 estiveram presentes. Destes, 

33 responderam ao questionário de Ensino Religioso, 14 responderam o questionário 
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correspondente à disciplina de Estudos Regionais (são 110 docentes dessa disciplina no 

total), e 17 não responderam este ou aquele. 

Quanto ao tempo de docência dos 14 professores de Estudos Regionais, a 

variação é de 1 a 10 anos. 10 têm até 5 anos de atuação (média: 2 anos entre estes), 04 

possuem de 5 a 10 anos (média: 8 anos) e há uma média geral de 4 anos de atuação.   

Em relação à formação, 12 são habilitados em História e 2 em Geografia. 

Destes, dois professores possuem mais de uma graduação: Um é graduado em História, 

Geografia e Pedagogia; outro em Geografia e Direito. 

Dos 14, 8 possuem pós-graduação lato sensu e 4 não são pós-graduados. Entre 

os cursos, estão: Educação Especial; Metodologia do Ensino de História e Geografia; 

Psicopedagogia (03); Direito Ambiental; História do Brasil; Geopolítica; e História e 

Sociologia. 

Questionados sobre o grau de importância dos Estudos Regionais, 1 docente 

afirmou ter pouca importância, mas justificando apenas que “o material fornecido deixa 

a desejar”. Os demais (13) consideram como ter muita importância. 

Nas justificativas destes, encontramos os seguintes conteúdos, os quais 

agrupamos os que entre: Os que destacam a história local -  É necessário conhecer a 

história do local onde se vive”; “Proporciona o conhecimento da história local”; 

“Conhecer nossa região com suas riquezas históricas”; “Conhecer o lugar e seu 

contexto histórico local e sua identidade como sujeito”; “Conhecimento do contexto 

histórico de sua região”; “Por que estudam os fatos históricos da região. E mostra todo 

o processo histórico”; os que enfatizam conhecimentos gerais sobre a região – 

“Oportuniza o conhecimento da região e pode contribuir para a valorização da mesma”; 

“Processo de identificação do ser com sua comunidade. Surgimento do pertencimento à 

comunidade”; “Busca mais restrita sobre nosso cotidiano, já que nos aproxima dos 

fatos”; “Mostrar as origens, os fatores que levaram ao avanço da nossa sociedade”; 

“Conhecer sua região e seu espaço”; “Trabalhar a sua própria região”; “Porque diz 

respeito ao processo de identificação, valorização e construção da identidade cultural e 

social dos sujeitos. Conhecer as histórias da nossa região é, na minha opinião, um passo 

fundamental para valorizarmos o nosso patrimônio cultural, material e imaterial”. 

Os argumentos apresentados posicionam os Estudos Regionais como uma 

necessidade e como âmbito curricular que propicia o conhecimento da história local e 

que, a partir desse conhecimento, contribui para a formação de vínculos de identidade e 

valorização da região onde o aluno vive. É o que nos traz Marques (2004, p. 17) ao tratar 
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sobre regionalidade e identidade, lembrando que cabe ao profissional da educação 

planejar em consonância com as experiências socioculturais dos educandos: o que está 

em questão “não é apenas a construção da identidade, forjada a partir de cada experiência 

particular, mas suas implicações nas especificidades das realidades em que se encontram 

inseridos os indivíduos”.     

Solicitados a dar uma definição para os Estudos Regionais, os 14 docentes 

posicionaram enfatizando: conhecimentos gerais sobre a região – “Estudos referentes 

à região onde estamos inseridos”; “Tudo que envolve nosso espaço local, regional, 

dentro do contexto mundial”; “Estudo da nossa região, voltado para o social, econômico 

e religioso”; “Tem a possibilidade de conhecer e entender melhor as formas de 

organização do nosso meio, através da análise da região e fatos marcantes”; “O estudo 

e a história da região onde você vive. Conhecer melhor os espaços, os personagens, os 

pontos turísticos e a pluralidade religiosa com seu espaço geográfico”; “São os estudos 

dos aspectos culturais, religiosos, sociais, entre outros, que refletem a identidade do local 

onde vive”; “Uma maneira de esclarecer ao aluno sobre sua relação, sua identidade com 

seu local de origem”; “Uma busca pela compreensão das práticas cultural, econômica, 

social de nossa identidade”; “Estudos da história do lugar, seus simbolismos, seus 

patrimônios e suas diversidades, empoderamento dos alunos para questionamentos da 

sua realidade social e cultural”; “Uma disciplina criada para inserir os fatos, 

acontecimentos e toda a história da nossa região, que até então não era utilizada como 

disciplina”; “Estudo dos diversos aspectos relacionados à região do Cariri”; “Uma 

forma de discutir elementos/aspectos da nossa sociedade, a partir da observação das 

práticas culturais, políticas econômicas e sociais presentes na mentalidade coletiva dos 

povos que formam a história de suas regiões.” Ou enfatizando história local – “São os 

processos históricos de fatos ocorridos aqui na Região”; “São conteúdos voltados para 

a história de nossa região”. 

Entre as definições para a disciplina, observamos que, unindo as ideias gerais, 

esta é tida como estudos atinentes à região nos mais diversos âmbitos interligados como 

histórico, geográfico, social, econômico, religioso, político e cultural, perpassando o 

espaço local na medida em que é situado no contexto mundial. 

Outros elementos dessa disciplina foram investigados e analisados na 

dimensão da prática pedagógica dos docentes, o que se encontra detalhado no capítulo 5 

dessa dissertação. Antes, veremos como a literatura especializada e os professores veem 
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o padre Cícero, personagem que será evidenciado para se perceber a abertura/fechamento 

ao diálogo inter-religioso nas escolas.   
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4. A CONSTRUÇÃO DA FIGURA DO PADRE CÍCERO 

 

“A verdadeira devoção, ó Filoteia, pressupõe o 

amor de Deus, ou, melhor, ela mesma é o mais 

perfeito amor de Deus. Esse amor chama-se graça, 

porque adereça a nossa alma e a torna bela aos 

olhos de Deus. Se nos dá força e vigor para 

praticar o bem, assume o nome de caridade. E, se 

nos faz praticar o bem frequente, pronta e 

cuidadosamente, chama-se devoção e atinge então 

ao maior grau de perfeição”.75 São Francisco de 

Sales. 

 

Neste capítulo trazemos parte relevante do que já se teve e se escreveu sobre 

o padre Cícero, a partir de estudos que buscaram compreendê-lo na relação com seus 

devotos e de como estes o percebem. Quando quase duas centenas de livros já foram 

publicados sobre este sacerdote, entre eles os que trazem inferências que outros estudos 

posteriores comprovaram como contradições aos fatos ou como sentenças injustas 

proferidas ao “Padrinho”, ainda assim vemos algumas aversões, todavia, mais 

intensamente vemos a prevalência da aclamação de seu nome como santo.  

Num contexto em que alguns veem mais as falibilidades do padre Cícero, 

divergindo e duvidando dessa santidade, lembramos, com Karnal e Fernandes (2017), que 

o segredo dos santos está mesmo no cruzamento entre o divino e o humano. Os santos 

foram pessoas que indicaram comportamentos, exaltaram virtudes em grau heroico, 

agiram em vida e continuam agindo após a morte. Independentemente de elaboradas 

teorias, quando a necessidade prática e imediata dos devotos dispensam as sutilezas de 

pensamentos sofisticados, estes encontram o conforto em sua crença, produzindo histórias 

e fatos concretos. “A santidade é humanidade e, no seu humano divino, todo santo mostra 

os limites e a glória da existência concreta da plenitude personificada numa biografia”. 

(p. 16). 

Alex Castro inclui o padre Cícero entre os “santos fortes” mais brasileiros, 

entre “os nossos Santos de várzea, nossos Santos de raiz, nossos Santos moleques. [...] 

Os Santos da nossa vida, os Santos das nossas ruas, os Santos da nossa cultura”. Padre 

                                                           
75 Do livro do francês, bispo e príncipe de Genebra e Doutor da Igreja Católica (1567-1622), que aos 12 

anos padre Cícero fez leitura, a partir da qual se lhe revelou a vocação religiosa:  FILOTEIA ou Introdução 

à Vida Devota - Parte I – Aviso e exercícios necessários para conduzir uma alma, que começa a sentir os 

primeiros desejos da vida devota até possuir uma vontade resoluta e sincera de abraçá-la. O autor assim 

descreve o valor semântico do vocábulo-título de sua obra: "Dirijo minhas palavras a Filoteia, porque 

Filoteia significa uma alma que ama a Deus e é para essas almas que escrevo". (SALES, 1958, p. 16). 
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Cícero está entre alguns dos “nossos Santos mais Santos”, que “na verdade não são Santos 

(mas é claro que são)”76. 

Não consiste objetivo da próxima subseção (re)conhecê-lo como santo. 

Tentamos percebê-lo ao longo de sua história em vida e na atual situação em que a Igreja 

com ele se reconcilia, reconhecendo a interferência de sua memória na vida pastoral e 

religiosa brasileira e especialmente nordestina. 

No processo de leituras/apreensões sobre o tema, pela essência de sua 

dinâmica, estiveram previstos os instantes de complexidades e dúvidas, frente à 

pluralidade explicativa e compreensiva encontrada na transitividade do diálogo com os 

mais diversos autores pesquisadores do clérigo. Diante das múltiplas nuances e 

contradições que a marcante presença do padre Cícero deixou na história brasileira e 

regional, optamos por destacar as minuciosas investigações empreendidas pela Irmã 

Annette Dumoulin77 e a carta-mensagem do papa Francisco sobre a reconciliação 

histórica da Igreja Católica com o padre Cícero Romão Batista.   

Em seguida, no item 4.2, partindo para o campo da educação, analisamos a 

percepção dos professores quanto ao padre Cícero, tendo como aportes conteúdos: de 

entrevistas; de questionários semiestruturados, viabilizados com docentes de Ensino 

Religioso e Estudos Regionais dos anos finais do Ensino Fundamental de escolas públicas 

municipais; das Narrativas da Experiência Religiosa de professores das duas escolas 

localizadas no Horto e dos coordenadores dessas disciplinas na Secretaria Municipal de 

Educação. Antes, apresento meus vínculos pessoais com o tema investigado.  

Foram fatos que me fizeram perceber as necessidades de discussão em torno 

do padre Cícero / Ensino Religioso / Estudos Regionais: minhas experiências como 

professor de Ensino Religioso nos anos iniciais (em 2002) e finais (de 2005 a 2008) do 

Ensino Fundamental; a participação como apoio técnico no Projeto Romeiros das 

Ciências da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Regional do Cariri – URCA 

(2005); a participação em Concurso Literário promovido pela Biblioteca do Sesc – Crato, 

tendo produção versando sobre mística e espiritualidade em meio à romaria selecionado 

                                                           
76 Alex Castro In: KARNAL, Leandro; FERNANDES, Luiz Estevam de O. Santos fortes: Raízes do sagrado 

no Brasil. Rio de Janeiro: anfiteatro, 2017. Apresentação – orelha. Ver: Última citação no texto (antes desta 

nota). 
77 Irmã da Congregação de Nossa Senhora – Cônegas de Santo Agostinho, ordem religiosa dedicada à 

educação há mais de 400 anos. Faz parte da AIJF - Associação Instrutora da Juventude Feminina -  

instituição da Congregação, sem fins lucrativos, que tem por finalidade a educação e a assistência social, 

sendo a AIJF mantenedora dos colégios e escolas que compõem a rede no Brasil. Em Juazeiro do Norte, a 

irmã foi uma das fundadoras das escolas “O Semeador” e “Poço de Jacó” (1988). Para mais informações, 

acessar: http://www.redealix.org.br/ 
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para 2ª Coletânea de Contos, o qual reconheceu a obra de dez autores literatos cearenses 

(2008); do desenvolvimento de projeto vinculado ao Centro Cultural Banco do Nordeste 

do Brasil, envolvendo trabalho com fotografias nas romarias de novembro de 2009 e 

setembro de 2010, unindo imagens múltiplas – pela diversidade – e exóticas – pelas várias 

ideologias que comportaram, no contexto dos festejos alusivos ao centenário de 

emancipação da cidade de Juazeiro do Norte do padre Cícero. 

Outra experiência relevante foi minha participação nas Conferências 

Municipal, Estadual e Nacional de Educação, estando vinculado às discussões e decisões 

do Eixo VI – Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade 

(CONAE, 2010) e Eixo II– Educação e Diversidade: Justiça Social, Inclusão e Direitos 

Humanos – CONAE, 2014, onde as perspectivas temáticas do Ensino Religioso estão 

eminentemente inseridas. 

Também, como antecipado na introdução desta dissertação, estive envolvido 

com a temática da Educação em Direitos Humanos no mestrado em Ciências da Educação 

(entre 2010 e 2012); das romarias em Juazeiro do Norte no contexto do Ensino Religioso 

no Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia (2015); e atuei como coordenador 

pedagógico em escola de educação básica fundamental pública do campo no município 

de Juazeiro do Norte (2009 a 2016.1), onde obrigatoriamente havia aulas de Ensino 

Religioso nos anos iniciais e finais. 

Estas experiências apresentaram a necessidade de continuar pesquisando as 

possibilidades do diálogo inter-religioso e da inserção dos estudos sobre o padre Cícero 

no Ensino Religioso e nos Estudos Regionais. Além de poder contribuir com as 

discussões em torno desse diálogo, outra motivação para dar prosseguimento à pesquisa 

veio da curiosidade que em mim sempre despertou a figura do padre Cícero. Revisitar o 

passado e rememorar estes meus vínculos foi um ato quase involuntário, o que nas 

próximas linhas exponho.  

Sendo neto e filho de avós e pais romeiros, experienciei minha avó paterna, 

Rita Maria da Silva Castro (1926), relatar que desde menina ouvia falar no padre Cícero 

e que “esse negócio de milagre vem de longe”. Ela evidenciou que tinha oito anos de 

idade quando o padre Cícero morreu e já nessa época a minha bisavó lhe falava (antes 

desse sacerdote morrer) que ele tinha sido trocado na maternidade: “era assim, uma 

história meio vantajosa”, assim descreveu. 

Dona Ritinha sempre me contou muitas histórias e, entre tantas delas, me 

narrou sobre padre Cícero: “Ele tinha um afilhado que morava pro lado do Assaré. E esse 
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afilhado falava em vir e o povo saía com umas conversas e ele botava a viagem abaixo. 

Disse que um dia ele resolveu a vir. Aí falam que o padre Cícero disse assim: ‘Olhe! Tem 

aí um afilhado no meio de vocês, nesse mutirão de gente, que quer me tomar uma bênção. 

Você venha devagarzinho, pode vir devagarzinho que você alcança aqui onde eu tô’. Aí 

disse que depressinha o afilhado já estava falando com ele. E o afilhado pediu perdão do 

que tinha feito, dizendo que tinha uma coisa que tentava ele e ele não vinha. E o padre 

Cícero disse: ‘Pois de agora em diante você não vai ser atentado por ninguém. De agora 

em diante você fica liberto. Você querendo vir agora todo ano me tomar a bênção, você 

vem’”.  

Minha avó relatou que um padre viu o padre Cícero “pés altos do chão”, 

aquele comentou o fato com outro padre e disse: “você fique na sua, você faça de conta 

que não ouviu nada. Padre Cícero é santo, mas não é pra falar pra ninguém”. D. Rita 

destacou também o caso do Chapéu do padre Cícero, que não necessitava de prego na 

parede para se fixar, como era necessário para os outros padres, e deu este depoimento: 

“eu acho que os outros padres tudo tinha inveja dele, porque ele era diferente e mais 

querido”.  

Segundo ela, do Rio Grade do Norte só não saía para Juazeiro o meu bisavô, 

mas o meu tataravô, minhas tias avós e vizinhos que moravam na mesma propriedade 

saíam “de pés 80 léguas, de Caicó para Juazeiro”. Chegavam de volta “um pouco magros, 

queimados”. 

Também narrou: “O povo dizia que uma vez tinha uma mulher na calçada e 

ele (padre Cícero) na outra, da casa onde ele rezava as orações dele. Disse que a mulher 

sentada, estava triste. E ele estava com um bocado de dinheiro que uma pessoa tinha dado 

a ele e ele jogou no colo dela. Aí ela tomou aquele susto. Aí ele disse: ‘Não... (pausa na 

fala e em seguida afirma) fui eu que botei pra você. Eu que tou dando a você’. Aí disse 

que a mulher levantou e foi pra casa. Parece que estava morrendo de fome e foi pra lá 

escutar as palavras dele. Até isso o povo conta”. Por fim, ela asseverou que padre Cícero 

é, utilizando-se da expressão que ela própria ouvia do meu bisavô: “um santo em vida”. 

Além dessas experiências provindas das histórias orais da minha avó, as quais 

foram um convite para a busca de novas descobertas sobre o padre Cícero, lembro-me 

que, na infância, sempre que se falava em Deus, a imagem que eu tinha e atribuía como 

sendo “Deus” era a do padre Cícero: grande, branco, semelhante à encontrada no alto do 

Horto. Pueris pensamentos de quem um dia seria despertado a conhecer mais 

profundamente e de perto esse “Deus”. 
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E vieram as visitas ao Memorial Padre Cícero, enquanto estudante da 

educação básica; ao Horto, com a família e a vista panorâmica da cidade de Juazeiro; ao 

museu vivo do padre Cícero e o encantamento com o que ali se encontra exposto. Na sala 

dos ex-votos, a percepção dos atestados de milagrosas curas por intercessão do 

“Padrinho” amplia os matizes de misticismo da “terra santa”. 

Na arte cênica, protagonizei uma esquete na semana do padre Cícero da 

Escola de 1º Grau Figueiredo Correia, instituição do bairro onde sempre morei e estudei 

da Alfabetização à 8ª série. Lembro-me do desafio de conseguir a batina, o cajado, o 

chapéu e de deixar os meus cabelos grisalhos, sob efeito de pó de giz. Havia os 

contrarregras. Fui mesmo o padre Cícero! Recordo que ao final estive deitado numa mesa 

posta no centro do pátio interno da escola, de onde proferi a clássica afirmação que consta 

no túmulo do padre na Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: “No céu pedirei a 

Deus por vocês todos”. E ouviram-se calorosos aplausos.    

Outra experiência relacionada ao padre Cícero foi pessoalmente ter 

contribuído sobremaneira para a sua eleição como Cearense do Século, em concurso 

realizado pela TV Verdes Mares, no ano de 2001. Como não havia limite para ligações 

telefônicas, digitei incontáveis vezes registrando meu voto que, naquela ocasião, eu 

considerava ser uma importante contribuição para o progresso da cidade de Juazeiro do 

Norte. 

Realizei visitas ao Horto como aula de campo da turma do 9º ano da Escola 

de Ensino Fundamental Ossian Alencar Araripe do município de Campos Sales (onde 

meu pai nasceu, minha mãe morou e atuei como professor de Língua Portuguesa e Ensino 

Religioso de 2006 a 2009). A aula era uma ação escolhida pela instituição no Programa 

de Desenvolvimento da Escola – PDE, que favorecia recursos provindos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, através do Programa Dinheiro 

Direto na Escola. Tenho a lembrança de ter perguntado ao grupo, na ocasião em que 

estávamos na parte superior do monumento, qual era o maior milagre do padre Cícero. 

Algum aluno mencionou o caso da hóstia transformada em sangue, outros apresentaram 

o semblante de curiosidade. Contundentemente, apontei para a cidade de Juazeiro do 

Norte, apresentando-a como maior consequência da atuação do sacerdote, o “maior 

milagre”.  

Recordo-me de um trabalho sobre o padre Cícero, solicitado pelo professor 

mais crítico que tive no Ensino Fundamental (na época era o sistema cearense de 

“Telensino”, onde o professor era Orientador de Aprendizagem, responsável por mediar 
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todas as disciplinas ministradas em aulas gravadas e transmitidas pela TV Ceará). O texto 

apresentado ao professor foi o mesmo que me desafiei a copiar de audiovisual transmitido 

pela TV Verdes Mares, no intervalo da programação noturna em março de 1997 (8ª série, 

na época). O trabalho que tive foi de ficar atento aos momentos em que o canal 

retransmitia o texto, o que tive que repetir algumas vezes, por não ter mecanismo de 

gravação. Ao devolver o trabalho, disse-me aquele docente: “Eita!!! Conseguiu copiar 

todinho, não foi?” E riu ironicamente. O texto era um retrospecto dos feitos do padre 

Cícero que iniciava com a expressão “Ano da graça de 1844 (...)”. Foi apenas isso o que 

ficou memorizado do texto até hoje, mas foi esse professor a quem sou grato que instigou 

mais intensamente o desenvolvimento da minha criticidade enquanto estudante. 

Trago à memória também a repetida expressão crítica de uma colega 

professora da escola onde trabalho desde maio 2002 – Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Raimundo Pessoa, Zona Rural de Juazeiro do Norte. Ela sempre dizia que 

o padre Cícero era esperto, que ele assim agia, induzindo os romeiros: “Venham para cá” 

(ela se colocava no lugar do padre e apontava para si) e “deixem suas terras para lá” 

(também apontando para si). A professora tentava representar o que concebia como 

comportamento de interesses, como se o sacerdote agisse para trazer vantagens para si 

próprio, como se fosse mercenário. 

Esse fato me reportou a um disco compacto alusivo ao evento 

“Sesquicentenário de Nascimento do Padre Cícero” no ano de 199478, cuja segunda faixa 

(de autoria não identificada) traz a seguinte letra como canção:  

 

“Não repare, meu senhor ∕ Por que lhe estendo a mão ∕ Também já fui boa vida 

∕ Hoje lhe peço um tostão ∕ Não repare, meu senhor ∕ Minha saúde ruim ∕ Não, 

não cuspa no chão ∕ Não tenha nojo de mim ∕ Um dia neguei esmolas ∕ Hoje 

estou eu nas calçadas ∕ O diabo foi meu companheiro ∕ Na minha longa jornada 

∕ Nunca reparti o pão ∕ Fui sempre um cabra ruim ∕ Nunca pensei em ninguém ∕ 

Foi onde esqueci de mim ∕ Mas o meu Padim não era assim ∕ Se um coronel lhe 

dava um boi ∕ Tirava um pouco para os pobres ∕ Quem foi que disse que não 

era? / Quem foi que disse que não foi?  

 

O posicionamento da professora e a mensagem contida nessa canção se 

confrontam, e ratificam o encontro, em nosso cotidiano, da presença tanto de detratores 

como de admiradores ou críticos do padre Cícero, trazendo as múltiplas concepções que 

à imagem do sacerdote as pessoas conferem.  

                                                           
78 Áudio disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QHy8-xac6qw. Minuto 3:53 do vídeo. Acesso 

em: 21, maio 2017. 
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Mas, quem foi e é este padre que continua atraindo multidões e influenciando 

transformações sociais em Juazeiro do Norte e na Região Metropolitana do Cariri? Quem 

foi e é padre Cícero Romão Batista, “Meu Padrinho Cícero”, “Meu Padim Ciço”, sobre 

quem tanto já se escreveu e se escreve (mas não se têm exatas conclusões) e sobre quem 

é tão difícil de escrever? 

 

 

 4.1 A elaboração da literatura especializada 
 

“O PADRE CÍCERO é um cruciante ponto de 

interrogação para quase todo o mundo. Nem 

mesmo os que com ele privaram e com ele 

viveram conseguiram jamais decifrar, 

inteiramente, sua psique, penetrar no âmago de 

sua mentalidade, tocar as raízes de sua ímpar 

atuação. Mutatis mutandis, foi ele, perenemente, 

um objeto de contradição não somente na região 

onde nasceu e onde passou toda a vida pública, 

porém ainda mais longe, onde quer que chegou a 

repercussão de seu nome”. 

 

Sobreira (2011, p .61) 

 

Sacerdote católico nascido em 24 de março de 1844 no município do Crato – 

Ceará79, Cícero Romão Batista, o “Padim Ciço” na devoção popular, era filho do pequeno 

comerciante Joaquim Romão Batista e Joaquina Ferreira Gastão – a Dona Quinô – tendo 

como irmãs Maria Angélica Romana, a Mariquinha e Angélica Vicência Romana. 

Ordenado na catedral de Fortaleza em 1870, celebra missa pela primeira vez em 1871 na 

comunidade rural que hoje é a cidade de Juazeiro do Norte, onde fixou residência e foi 

nomeado capelão da Capela de Nossa Senhora das Dores no ano de 1872.  

Reconhecido por muitos pela sua dedicação ao compromisso religioso e pela 

atuação político-eclesial em favor dos oprimidos, “sobe aos céus” em 20 de julho de 1934, 

ficando como o “Patriarca do Juazeiro”, o “Conselheiro do Sertão” para milhares de 

                                                           
79 A maior parte da literatura referencia essa data, no entanto, recente achado dos pesquisadores Daniel 

Walker e Renato Casimiro em 2018 possibilitou o acesso à menção ao nascimento em 23 de março. Trata-

se do Livro de Batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Penha da cidade do Crato, assentamento dado 

sob subscrição do pároco de então, Manoel Joaquim Aires do Nascimento. O registro pode ser encontrado 

no site de pesquisas genealógicas mantida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 

(https://www.familysearch.org) em “Registros da Igreja Católica, 1725-1971” - registros de batismo, 

casamento e óbito criados por várias paróquias e dioceses católicas do estado de Ceará – “Documentos 

eclesiásticos da Diocese do Crato, 1815-1954”. É a imagem Nº 70, disponível entre outras em: 

https://www.familysearch.org/search/collection/2175764. Acesso em: 2 abr. 2018. 
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pessoas que hoje clamam: Meu padrinho... Quantas saudades o senhor deixou entre nós! 

Hoje, vivo em nossas lutas, dai mais força à nossa voz!80 

Afinal, quem foi realmente o padre Cícero? Investigadores desse personagem 

sabem o quanto é complexo trazer uma resposta para esse questionamento, como ratificou 

o padre Azarias Sobreira (2011, p. 59-61), ao expor que nele [o padre Cícero], “se 

encontravam as marcas mais disparatadas que costumam assinalar as individualidades”. 

Dizendo que nele moram certos aspectos de santos e líderes81, constituindo para todos 

que o estudam “um enigma”, metaforiza o escritor: “Não era nem arroio manso e 

tranquilo, de águas claras e silenciosas; nem também uma torrente impetuosa e gritante, 

com imprevistos remansos e cachoeiras. Porque era tudo isto ao mesmo tempo”. 

As publicações voltadas para essa temática trazem os mais diversos 

posicionamentos, contrários ou em defesa do fundador do município de Juazeiro do Norte 

– Ceará, em virtude de suas influentes ações e polêmicas delas decorrentes. Há, no 

entanto, autores que anunciam uma pretensa neutralidade sobre o assunto, tentando 

apresentar fatos, causas, consequências ou opinião de outras pessoas, mas terminam por 

trazer alguma definição de quem seja o padre em questão. Tal atitude é inevitável, uma 

vez que toda seleção do que se diz sobre alguém já indica um posicionamento prévio.  

 O padre Cícero é aquele personagem histórico que, mesmo depois de mais 

de 80 anos de sua morte, continua tendo sua imagem sempre ressignificada, sendo objeto 

de estudo em diferentes dimensões do conhecimento como Educação, Sociologia, 

História, Psicologia, Teologia, Ciências da Religião e Antropologia.  

                                                           
80 Neste bendito, o devoto parece dialogicamente clamar para que a sua voz seja dita e escutada. Facilmente 

este hino é entoado nas Renovações ao Sagrado Coração de Jesus – SCJ – nos lares de Juazeiro do Norte, 

celebração que ocorre uma vez ao ano em cada família que a adere (inclusive na minha) e que nessa cidade 

foi recomendação, segundo alguns praticantes, do padre Cícero (para que se evitasse “ficar nas calçadas 

falando da vida alheia”, disse um rezador-celebrante numa Renovação que presenciei). Em geral, o culto 

ao SCJ vinha sendo instituído pela Igreja desde o século XVIII. No caso cearense, fez parte do processo de 

romanização do catolicismo* brasileiro do século XIX como projeto de moralização da população pós 

laicização do Estado. Era a substituição do “catolicismo colonial” do Brasil pelo “catolicismo universalista” 

de Roma. Acerca disso, ver: Della Cava (1976, p. 32). *Termo originalmente utilizado por Rui Barbosa, no 

ensejo da chamada “questão religiosa” (1872-1875). Cf. Aquino (2013, p. 1485). 
81 Notadamente Santo Cura d’Ars (São João Maria Vianney, sacerdote católico francês, 1786-1859, 73 

anos), pelo “zelo da Glória de Deus”; São Vicente de Paulo (sacerdote católico francês, 1581-1660, 79 

anos), pela ”paciência; São Francisco de Sales (o francês Doutor da Igreja e “doutor da doçura”, 1567-

1622, 55 anos), pela “mansidão e pureza”, dons de “consolar e aconselhar”; Eutíquio (Santo Eutíquio de 

Constantinopla, 512-582, 70 anos), pelo temor, “respeitoso silêncio” e obediência; Savonarola (Padre 

dominicano italiano Jerônimo Savonarola, 1452-1498, 46 anos), pela ‘’coragem das próprias convicções”, 

pelos “pendores políticos tendo em mira a salvaguarda e o progresso de seu povo e popularidade adquirida”; 

e Antônio Conselheiro (Antônio Vivente Mendes Maciel, cearense líder religioso do arraial de Canudos, 

Bahia, 1830-1897, 67 anos) pelo “messianismo restaurador”, pela pelo idealismo, “austeridade monástica”. 

Assim compara Sobreira (2011, p. 6-67). 



  100 

 

 

 

Muitas discussões em torno do padre Cícero trazem como embates ideias que 

se fixam em dizer se esse sacerdote foi/é ou não foi/é santo, se foi ou não apenas um 

“coronel de batina” envolvido com conflitos político-partidários sangrentos, se será ou 

não beatificado e canonizado pela Igreja Católica, num limite que às vezes se distancia 

da compreensão das contribuições de Cícero Romão Batista no desenvolvimento da 

região do Cariri cearense e na vida de milhares de nordestinos e outros brasileiros, em 

especial os oprimidos.   

Alguns questionam: Foi um padre que acumulou largo patrimônio à custa das 

esmolas e doações dos fiéis, cada vez mais aumentando seu desejo pelo poder? Era um 

visionário apóstolo que soube entender a linguagem do povo, converteu multidões e 

mesmo assim foi injustiçado? Quem foi esse misterioso homem que, mesmo sob ameaça 

de excomunhão, “arrebatou o coração das massas e passou à memória coletiva e ao 

panteão popular como o santo Padim Ciço?” (NETO, 2009, p. 14). Não falta quem 

disserte respondendo que sim ou que não a essas perguntas, ou, ainda, que tente de algum 

modo expressar suas percepções considerando as contradições na trajetória do levita.  

“Inteligência, altruísmo, astúcia (ou, quem sabe, apenas o singelo ou 

humílimo e sempre miraculoso amor?) foram as suas armas.”, interroga e aventa a 

escritora Rachel de Queiroz por ocasião do centenário de nascimento do padre, em 

crônica de 1944, dez anos após a morte deste (QUEIROZ, 2004, p. 35, grifo da autora). 

E atesta, depois de dizer que conheceu o clérigo quando o mesmo já tinha mais de oitenta 

anos (Ibid., p. 38): 

 
[...] E recebendo tanto dinheiro – sendo tão rico que o seu testamento transcrito 

num livro enche vinte e cinco páginas – Meu Padrinho nada possuía de seu. 

Usava uma batina que de tão velha já era verde, recortada de remendos, curta 

e humilde como o burel dos esmoleres. Comia apenas leite e arroz. Dormia 

numa rede, morava numa casa de telha-vã. Era unicamente o intermediário das 

esmolas, o traço entre a mão do doador e a mão do socorrido. Ainda há muita 

gente viva que disso pode servir de testemunha e não me há de deixar mentir. 

 

Antagonicamente ao assinalado por Rachel, propala o historiador Otacílio 

Anselmo (1968, p. 504): “A verdade é que o Pe. Cícero transpusera os umbrais da idade 

média preocupado apenas com a manutenção do fanatismo religioso, associado à 

mistificação populista, tendo em vista sua estabilidade econômica, política e social”. 

Antes, ao final do capítulo “O Sacerdócio”, depois de positiva e negativamente descrevê-

lo como “místico e visionário”, afável, modesto, zeloso e bondoso sacerdote “até à 

manifestação dos ‘milagres’”, conclui asseverando que “somente esses detalhes são 

insuficientes para se chegar a uma conclusão definitiva em torno do vicariato meteórico 
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do Pe. Cícero” (Ibid. p. 60 e 66), numa reafirmação à difícil ocupação de tentar 

compreendê-lo.  

Exemplos como estes e aqueles que se refutam são comuns entre as 

publicações sobre o padre Cícero. No desenvolvimento dos escritos encontramos 

elementos discursivos com tentativas de construção/desconstrução da santidade do padre, 

de mitificação/desmitificação dos fenômenos a ele relacionados. 

Entre as produções que trazem sua trajetória de vida, suas atuações no campo 

religioso e político-econômico – os de vertente biográfica – articulam-se dois tipos de 

escritos: os textos apologéticos que evocam o padre Cícero e os fenômenos “santos” de 

Juazeiro; e aqueles que negam essas possibilidades, trazendo críticas e contraposições aos 

possíveis fatos e mitos.  

No primeiro caso, a favor do padre Cícero, temos como exemplos: Mistérios 

do Joaseiro, do memorialista Manuel Pereira Diniz (1935); O Padre Cícero que eu 

conheci (1963) da professora/memorialista Amália Xavier de Oliveira; O Padre e a 

Beata: vida do Padre Cícero (1969), do escritor Nertan Macedo; O Joaseiro do Padre 

Cícero e a Revolução de 14 (1938) e Efemérides do Cariri (1963), do historiador Irineu 

Pinheiro; O Patriarca de Juazeiro (1969), do padre Azarias Sobreira; Falta um defensor 

para o Padre Cícero (1983), do padre Antônio Feitosa; Padre Cícero e a opção pelos 

pobres (1984) e As Virtudes do Padre Cícero (1991), de Neri Feitosa; Padre Cícero: do 

milagre à farsa do julgamento (1998), da pesquisadora Fátima Menezes.  

No segundo caso, contrários à boa parte da abordagem anterior, que acusam 

o padre Cícero de heresia, fanatismo, megalomania, de não ser um bom orador ou de ser 

embusteiro, eis alguns: Joazeiro do Cariry (1913), do padre Alencar Peixoto; A Sedição 

de Juazeiro (1915) do médico e escritor Rodolfo Teófilo; Juazeiro do Padre Cícero: 

cenas e quadros do fanatismo no Nordeste (1926), do jornalista e educador Lourenço 

Filho; Padre Cícero, Mito e Realidade (1968), do historiador Otacílio Anselmo; e O 

Apostolado do Embuste (1969), do padre Antônio Gomes de Araújo. 

No âmbito acadêmico, seguem outros trabalhos referenciais já publicados 

como resultados de pesquisas, muitas de pós-graduação, que reportam a história do padre 

Cícero e as temáticas que o envolvem, a exemplo dos eventos políticos e das romarias. 

Muitas outras importantes pesquisas buscam ouvir as vozes dos romeiros e romeiras de 

fora e dos citadinos juazeirenses, seja através das cartas direcionadas ao padre Cícero, 

seja pelos testemunhos orais. Há, também, investigações em torno dos narradores no 

campo da literatura, além das tentativas de “ouvir” o próprio padre a partir de suas 
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correspondências. São pesquisas que intentam compreender e aprender a ver a 

complexidade dos fenômenos religiosos de Juazeiro do Norte, ficando estes revelados 

como algo que está em processo contínuo de recriação.82 

Essas múltiplas abordagens, bem como as produções apresentadas nas cinco 

versões do “Simpósio Internacional do Padre Cícero” – realizado em Crato e Juazeiro do 

Norte em parceria com a Universidade Regional do Cariri – URCA e o Instituto José 

Marrocos de Pesquisas e Estudos Socioculturais – IPESC, são importantes fundamentos 

para a elaboração de um “estado da questão”83 (NÓBREGA-THERRIEN e THERRIEN, 

2014) sobre como nosso objeto de investigação – visões sobre o padre Cícero – se 

encontra atualmente.  

Como anunciado na apresentação deste capítulo, doravante exploraremos os 

estudos empreendidos pela belga da cidade de Liège, hoje cidadã juazeirense, a doutora 

em Ciências da Educação pela Universidade Católica de Lovaina, Bélgica, Annette 

Dumoulin (1935). 

Nas singelezas de sua escrita em Padre Cícero: Santo dos pobres, santo da 

Igreja – Revisões históricas e reconciliação (2017), um dos frutos de mais de 40 anos de 

pesquisa da autora sobre esse sacerdote, encontramos muitas perguntas que para ela foram 

surgindo a partir de suas leituras de livros com inferências ao ódio ou à paixão pelo padre 

Cícero. Eis algumas delas: “Quem é ele?”, “Onde podemos conhecê-lo de verdade?”, 

“Onde está ele?”, “Onde se esconde sua verdadeira personalidade nesse amontoado de 

opiniões e afirmações contraditórias?” (p. 29). Essas questões mantêm relação com o 

nosso propósito nesse trabalho, que inicialmente interrogou por onde e como peregrina o 

padre Cícero nas escolas de Juazeiro do Norte. Mais questões que suscitam outras 

investigações sobre o clérigo em outras dimensões, inclusive na educação. 

O trabalho de doutorado de sua companheira de pesquisa84 envolvendo escuta 

e análises de entrevistas com devotos do padre Cícero ajudou-as a descobrir onde poderia 

estar o verdadeiro padrinho dentro da cultura romeira. Elas encontraram “o padre Cícero” 

                                                           
82 Ver: Apêndice I (p. 181). 
83 Configura o esclarecimento da posição do pesquisador e de seu objeto de estudo na elaboração de um 

texto narrativo, a concepção de ciência e a contribuição epistêmica do mesmo no campo do conhecimento. 

Tem por finalidade propelir o pesquisador a registrar, a partir de um rigoroso levantamento bibliográfico, 

como se encontra o tema ou o objeto de sua investigação no estado atual da ciência ao seu alcance. 
84 GUIMARÃES, Therezinha Stella. Padre Cícero e a nação romeira – Estudo psicológico da função de 

um “Santo” no catolicismo popular. Coleção Centenário. Fortaleza: IMEPH, 2011. Conhecida como Irmã 

Ana Teresa, a autora pertencia à mesma Congregação de Dumoulin.  
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nos próprios escritos do sacerdote85 e “no coração e na mente dos seus afilhados e 

romeiros”, onde se tem um padre Cícero vivo, a quem Dumoulin diz ter aprendido a 

“conhecer, amar, respeitar, admirar, defender” (2017, p. 34). 

As pesquisas e as ações pastorais das Irmãs Ana Teresa e Annette Dumoulin 

entre outras ações, foram providenciais para que hoje o padre Cícero tivesse o atual 

reconhecimento por parte da Igreja Católica, que por muitos anos silenciou e “fez 

silenciar” acerca das sucessivas manifestações sobrenaturais de êxtase, estigmas e hóstia 

sagrada convertida em sangue nos casos místicos da beata Maria de Araújo.86  

Um exemplo da intrepidez das irmãs foi se unirem ao então padre Francisco 

Murilo de Sá Barreto e às Universidades para realizarem o I Simpósio Internacional sobre 

o padre Cícero no ano de 198887, o que ampliou a complexidade da temática, 

configurando-se, como um dos movimentos de luta pela justiça devida ao padre Cícero, 

aos seus fiéis seguidores romeiros e mais presentemente a outros protagonistas da história 

de Juazeiro do Norte, como o abolicionista José Marrocos e a mencionada beata. 

Temos na obra mais recente da Irmã Annette um padre Cícero que é “padrinho 

dos pobres”, que aconselhava a paciência sem passividade ou ociosidade, confiante na 

providência divina, acolhedor de todos os sofredores da seca e da fome. Conforme suas 

comunicações através de cartas ou telegramas, vê-se um homem que agia sem 

preconceitos, com atitudes de respeito e delicadeza, com a evidente característica de 

colocar-se a serviço do próximo, um homem com o coração “grande como o mundo” 

(DUMOULIN, 2017, p. 74).    

As intensas buscas de Dumoulin trouxeram aportes consistentes de que o 

padre Cícero tinha uma visão aberta e internacional, era interessado em aprender e usava 

os conhecimentos adquiridos e sua criatividade no aconselhamento aos residentes e 

pessoas vindas de outras partes do Nordeste brasileiro. Todos mereciam sua atenção, 

qualquer que fosse a origem social do interlocutor. Em especial valorizava e se 

                                                           
85 Outra pesquisa favoreceu a publicação de outra obra organizada por Guimarães e Dumoulin (2015) 2ed.: 

O Padre Cícero por ele mesmo, reunindo leituras de 130 cartas do padre Cícero datadas de 1874 a 1934. O 

padre tinha a prática de conservar cópias de seus manuscritos usados como correspondência.   
86 Acerca desses fenômenos ver: Leitura comparativa das digitações do Processo instituído sobre os fatos 

de Juazeiro material organizado por Guimarães e Dumoulin (2003), disponível no Centro de Psicologia da 

Religião, por elas fundado. Também, considerar as análises de Nobre (2014) - Incêndios da alma: A beata 

Maria de Araújo e a experiência mística no Brasil do Oitocentos. Tese de doutorado disponível em: 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/pct/premios/225522.pdf. Acesso em: 24 mar. 2018. 
87 Na sequência, tivemos: II Simpósio Internacional Padre Cícero - Juazeiro do Padre Cícero e a Beata 

Maria de Araújo: um contexto de milagre. (1989); III Simpósio Internacional – Padre Cícero: do Juazeiro 

E... Quem é ele? (2004); IV Simpósio Internacional – Padre Cícero: E... Onde está ele? (2014); e V 

Simpósio Internacional – Padre Cícero: Reconciliação... E agora? (2017), atualmente confirmado como 

proposta de evento bienal.   
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interessava pelo que os oprimidos lhe apresentavam, partilhando suas descobertas com 

métodos educativos e ações concretas em torno da oração e do trabalho. 

“Incompreendido por muitos e amado por uma multidão” (DUMOULIN, 

2017, p. 79), o padre Cícero parecia já atender ao repetido apelo do papa Francisco hoje: 

para que os religiosos sejam “pastores com cheiro de ovelha”, optando pelas periferias, 

pelos mais necessitados e atraindo pessoas pelo amor e pela ternura. É esse o religioso 

encontrado nos estudos da Irmã Annette: um padre que demonstrou um profundo laço 

pelo povo de Juazeiro.  

Como a história nos mostra, é comum que pacifistas, defensores dos direitos 

humanos e optantes pelo lado dos oprimidos sejam perseguidos e condenados por aqueles 

que detêm o poder. Com o padre Cícero não foi diferente. É o que vemos em sua trajetória 

de conflitos, após ficar órfão de pai e ter de deixar o seminário para socorrer a família por 

conta desse fato, retornou aos estudos somente quase três anos depois. É o que vemos 

após sua quase censurada ordenação em 1870.   

Na primeira fase do seu sacerdócio – até 1º de março de 1889, dia da primeira 

transformação de hóstia sagrada em sangue na boca da beata Maria de Araújo – padre 

Cícero bem agiu em prol dos pobres e foi reconhecido pelo bispo do Ceará dom Joaquim 

Vieira como “sacerdote ilustrado e zeloso”, que ama o Juazeiro, conforme carta a 

Cícero88, e era visto pelo povo como exemplo vivo das grandes virtudes cristãs, conforme 

diz Sobreira (2011, p. 62), que o conheceu de perto. 

Ainda nessa fase, a Irmã Annette mostra que o padre Cícero passou por alguns 

sofrimentos: a desolação pela expulsão do padre Ibiapina89 da Região do Cariri; a aflição 

e desespero por conta da seca que passou vendo seu “rebanho” sofrer da fome; a 

preocupação com a necessidade de falar a esse povo que padecia sobre “Eternidade”, 

como constatamos em sua carta ao bispo, datada de 20-02-1878.90  

A segunda fase que Dumoulin diz ser cheia de mistérios, espantos e de grande 

sofrimento (Ibid., p. 105) – numa divisão feita por esta e pelo próprio padre Cícero por 

                                                           
88 Cf.: Correspondências do bispo do ano de 1886 e de 1887 em Dumoulin (2017, p. 90 e 98). 
89 José Antônio Pereira Ibiapina (1806-1883), missionário católico pelo nordeste brasileiro, influenciou no 

desenvolvimento da região caririense do Ceará, construindo casas de caridade, hospitais, cemitérios, 

capelas, etc. Foi atuante no incentivo ao trabalho em mutirão em favor das comunidades por onde passou, 

inclusive sendo referência para o padre Cícero.  Conforme Dumoulin, (2017, p. 47), como o padre Cícero, 

Ibiapina foi “um evangelizador com métodos à frente de seu tempo”. O transcurso de sua beatificação segue 

no Vaticano. Suas ações incomodaram a Igreja que passava pelo processo de “romanização” – reforma da 

Igreja Católica no Brasil, vinda da Europa.  
90 Disponível nas páginas 96 a 97 de Dumoulin (2017). 
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considerarem o “caso do primeiro milagre”91 como importante marco para as mudanças 

em sua trajetória sacerdotal – o clérigo disse, em carta ao bispo diocesano dom Joaquim 

que estava em Fortaleza, nunca ter se visto em condições tão aflitivas, de grande 

embaraço, grande repugnância e graves apreensões. Em meio a isso, menciona que os 

fatos passados com Maria de Araújo foram vistos e observados por milhares de pessoas 

e que isso tinha trazido conversões em todas as classes e teria feito reviver a fé desse 

povo. Mesmo assim, muito ele sofreu junto com a beata e com o povo que passou a 

receber absolvição no ato de confissão apenas se afirmasse não acreditar nos “milagres 

de Juazeiro”. 

Mesmo tendo suspensas as suas funções sacerdotais a partir de 1892, Padre 

Cícero foi obediente à Igreja, silenciou sobre os “milagres” e proibiu que falassem sobre 

os mesmos e dos bispos e padres, ensinando a ter paciência, a guardar a fé, a não deixar 

a Igreja Católica Apostólica Romana, o que Dumoulin diz ser uma das provas da 

santidade do padre Cícero. (2017, p. 133). 

 Com incontestáveis manifestações de submissão à Igreja para a qual disse 

que se preciso daria a própria vida, e cuidadoso para que a religião, a fé e a salvação das 

almas não viessem a ser prejudicadas, conforme vemos em suas cartas, padre Cícero 

sofria: por si próprio; pela situação de Maria de Araújo e outras beatas tratadas como 

embusteiras e de padres considerados aliciadores do fenômeno; por ver o abandono de 

uma multidão de pobres, rejeitados pela Igreja.   

Uma das manifestações desse sofrimento pode ser lida em outra de suas 

correspondências. Exilado em Salgueiro-Pernambuco, mais de 8 anos após a ocorrência 

do “primeiro milagre”, escreveu para a sua mãe em 20 de outubro de 1897, pouco antes 

de ir à Roma para se defender perante o Santo Ofício (em 1898), e disse: “[...] estou 

achando tão desconforme esta peregrinação que me obriga a andar como vagabundo, sem 

eu, graças a Deus, ter cometido crime, sem casa, sem-terra, à toa, só pela maldade de 

homens sem consciência que não sei onde irá tamanha opressão.”92.  

Na volta de Roma, Cícero escreve para o cardeal Parocchi, pede para que 

possa ser cumprido o decreto que o permitiu celebrar, mas pede também que possa residir 

                                                           
91 Antes do ocorrido em 1º de março de 1889, a beata Maria de Araújo já havia apresentado estigmas pelo 

corpo, nas ocasiões em que meditava a paixão de Cristo, o que foi informado ao bispo pelo padre Cícero e 

aquele o aconselhou prudência. O êxtase da beata e o fato da transmutação da hóstia em sangue se repetiu 

em outras ocasiões, o que levou o padre Cícero e muitos assistentes a crerem que o sangue era o de Cristo. 

(DUMOULIN, p. 107)        
92 Acessível em: GUIMARÃES e DUMOULIN, 2015, p. 66) e em Dumoulin (2017, p. 148). 
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em Juazeiro, além dos dois meses já concedidos, alegando o fato de sua mãe estar muito 

doente e de ver uma multidão de pobres que atravessavam o comprovado flagelo da fome, 

justificando não haver outro que salvasse a vida desse povo.  

 O padre Alexandrino intercedeu em favor do padre Cícero quanto à sua 

permanência em Juazeiro, os habitantes fizeram abaixo-assinado justificando suas ações 

humanitárias, mas dom Joaquim publicou uma carta pastoral para toda a diocese do Ceará 

em 26-12-1898, cujo conteúdo tratava do decreto do Santo Ofício que mais uma vez 

condenava as “sacrílegas fraudes e superstições do Juazeiro” (DUMOULIN, 2017, p. 

160). 

Não tendo como exercer todas as dimensões do seu ministério, podendo 

celebrar apenas a 18km de Juazeiro, uma multidão de devotos o acompanhava e padre 

Cícero passou a ocupar-se com a sobrevivência do povo, com a economia, formação 

escolar e profissional, contribuindo com o desenvolvimento da região, seguindo passos 

semelhantes  aqueles por quem deixou se influenciar: São Francisco de Sales e sua 

‘Mística da ação cristã” (1567-1622), tendo como premissa os escritos salesianos em 

Filoteia ou Introdução à vida devota; o missionário padre mestre José Antônio “Pereira” 

(sobrenome depois trocado por “de Maria”) Ibiapina, fundador da ordem sertaneja dos 

beatos e beatas  com sua “pedagogia de trabalho em mutirão” (1806-1883); e padre mestre 

Inácio de Souza Rolim e sua “escola/oficina” do saber fazendo, de métodos concretos 

(1800-1899)93. 

Em seguida, vemos nos escritos da Irmã Annette o padre Cícero político que 

com outros apoiadores conquistou a independência de Juazeiro em 1911, sempre em meio 

a conflitos, tornando-se o primeiro prefeito da cidade neste ano, 3º e 1º vice-presidente 

do Estado do Ceará respectivamente em 1912 e 1914 e deputado federal em 1926. 

Suspenso de suas ordens, viu na política uma possibilidade de continuar suas ações de 

conciliação, de busca pela paz, prevendo a grande cidade que um dia Juazeiro seria.  

Almejando retornar ao sacerdócio, desejo que durou até a sua morte, o 

visionário voltou a celebrar missas em 1917. Um movimento popular, no entanto, se deu 

em torno da suposta ideia de que o novo pároco queria derrubar a Igreja construída pelo 

padre Cícero e este novamente foi proibido de celebrar missa em Juazeiro, como se fosse 

o culpado por tal movimento.  

                                                           
93 Desde 2009 a Diocese de Cajazeiras vem se lançando a estudos com o objetivo de reunir elementos que 

culminem com o processo de beatificação do fundador da cidade e educador paraibano – o “Anchieta do 

Norte”, de quem o padre Cícero – o “Conselheiro Sertão” fundador de Juazeiro, foi discípulo entre 1860 e 

1861.    
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Antes acusado pelo bispo de Fortaleza (dom Manuel, substituto de dom 

Joaquim) de causar danos, desgraças e escândalos, num contexto em que o que se sucedia 

em Juazeiro era considerado muito reprovável, padre Cícero teve decretada a sua 

excomunhão ainda em 1917 pelo Núncio Apostólico, embora dom Quintino, primeiro 

bispo do Crato, não tenha aplicado o mandado. Este conseguiu parcial atendimento 

quando pediu sua não publicação e pediu o retorno do padre Cícero às funções 

sacerdotais. O ato não foi aplicado, mas Cícero ficou até os últimos dias de sua vida 

apenas como leigo da Igreja, permanecendo fiel a esta, recomendando que os romeiros 

não o defendessem e esperando que ela mesma um dia fizesse justiça. 

Diante de tantos percursos difíceis, qual é o padre Cícero que temos na visão 

da irmã Annette Dumoulin? Um padre que o povo consagrou porque dedicou sua vida à 

causa dos pobres, ajudando-os concreta e incansavelmente. Um padre que foi mal 

interpretado por muitos colegas de sacerdócio, mas que foi fiel à Igreja e aos desígnios 

do sonho que teve com Cristo, que lhe pedira pelo povo, logo que chegou a Juazeiro: “E 

você, Cícero, tome conta deles!”. Esse é o padre Cícero visto por essa estudiosa irmã. É 

ele “uma das ‘joias-relíquias’ da cultura popular nordestina”. Uma ‘joia-relíquia’ “que 

nunca poderia perder-se ao longo do tempo e cuja originalidade precisa ser valorizada 

para as gerações presentes e futuras”. (DUMOULIN, 2017, p. 202). 

Por fim, entre os que (não)defenderam ou (não)defendem a sua 

reabilitação/reconciliação, chega à diocese do Crato no ano de 2001 um pedido da 

Nunciatura Apostólica no Brasil, assinado pelo secretário geral da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil – dom Raymundo Damasceno Assis em nome da Congregação para 

a Doutrina da Fé – para que pudesse acessar arquivos relativos aos fatos de Juazeiro do 

Norte. O bispo dom Newton de Holanda Gurgel, na ocasião, diferentemente de posições 

anteriores, afirmou ser por demais importante e oportuno o procedimento de um estudo 

pela Congregação, a despeito de sua renúncia que já havia sido confirmada.  

O novo bispo dom Fernando Panico, logo que assumiu em 29 de junho de 

2001, acolheu o pedido dessa Congregação (até 1966 chamada Santo Ofício), 

demonstrando que o padre Cícero merece carinho, apesar de tudo o que contra ele 

aconteceu e se tem escrito. Extraordinariamente esse bispo italiano é estimulado pelo 

prefeito da Congregação – Joseph Aloisius Ratzinger – a lançar-se a estudos e a incentivar 
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as romarias a Juazeiro do Norte. Este foi um dos sinais de abertura da Igreja oficial 

contemporânea, apesar de haver membros tradicionais do clero contrários à ideia94.  

Formada a comissão multidisciplinar de estudos, enquanto muitas 

investigações ainda se fizeram e fazem sobre o padre Cícero, grandes volumes de 

documentos foram organizados, em um tempo médio de 5 anos, para a entrega ao papa 

João Paulo II. Este, entretanto, veio a óbito e em 30 de maio de 2006 os documentos – 

juntamente com cerca de 150 mil assinaturas de populares e com a petição de 254 bispos 

(75% do episcopado brasileiro presente em Assembleia Geral da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil deste ano) – foram entregues àquele que havia orientado o bispo 

dom Fernando para o início desse processo de estudos, na ocasião já ocupando a maior 

posição hierárquica da Igreja Católica: o papa Bento XVI.  

Até o ano de sua renúncia, em 2013, não havia uma resposta por parte do 

Vaticano. Eis que, com quase 10 anos de espera, soube-se em 2014, por iniciativa da irmã 

Annette numa reunião com mais de 200 religiosos em Juazeiro do Norte, através do 

cardeal João Braz de Aviz (prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Religiosa), 

que o problema não estaria em Roma, e sim na Diocese do Crato, onde alguns padres 

recusam o pedido diocesano.  

Em outubro deste ano o bispo dom Fernando Panico recebeu, 

surpreendentemente, correspondência da Congregação para a Doutrina da Fé, na qual 

estavam contidas conclusões do estudo, submetidas à sessão ordinária no mês de julho 

também de 2014. Foram consideradas justas e justificadas as medidas disciplinares a seu 

tempo aplicadas pela Santa Sé, todavia, deduziram ser oportuna “uma qualquer forma de 

‘reconciliação histórica’”, considerando “todos os aspectos do acontecimento humano e 

sacerdotal do padre Cícero.95 Nessa mesma comunicação evidenciou-se a aprovação 

dessas decisões por parte do papa Francisco e solicitou-se do bispo a apresentação de 

elementos que fazem do padre Cícero uma figura valorizada nos aspectos pastoral e 

religioso, o que prontamente foi correspondido por dom Fernando. 

20 de outubro de 2015 foi a data em que este bispo do Crato recebeu, por 

ocasião do centenário da diocese, a carta do secretário de estado de sua santidade, cardeal 

                                                           
94 Cf.: 1ª Carta Pastoral Corações ao alto, Igreja de Crato! de dom Fernando Panico em 20 de outubro de 

2001. Disponível em: <http://diocesedecrato.org/1a-carta-pastoral/>. Acesso em 3 mar. 2018 e 2ª Carta 

Pastoral Romarias e Reconciliação de dom Fernando Panico em 2 de fevereiro de 2003. Disponível em: 

<http://diocesedecrato.org/2a-carta-pastoral-romarias-e-reconciliacao/>. Acesso em: 3 mar. 2018 
95 Ver: Carta do cardeal Geraldo Müller, arcebispo emérito de Regensburg – prefeito In: Dumoulin (2017, 

p. 233-235). 
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Pietro Parolin, alegando ser situação propícia para analisar o movimento religioso em 

torno do padre Cícero frente à nova “Evangelização”, com destaque para os frutos que a 

repercussão de sua memória traz à boa parte do catolicismo brasileiro, ratifique-se, 

exclusivamente nos âmbitos pastoral e religioso. 

Agora que se fala em reconciliação e não mais reabilitação96, qual é o padre 

Cícero apresentado pelo papa Francisco nessa carta? Após tantas tentativas de maculação 

ou defesa de sua pessoa, quem é o padre Cícero da Igreja Católica oficial atual? Na 

correspondência de Parolin97, fica claro que não foi intento da mensagem se pronunciar 

sobre “questões históricas canônicas ou éticas do passado”, com o reconhecimento da 

distância do tempo e da complexidade do material disponível que continua como objeto 

de estudos e análises. 

O padre Cícero da carta de reconciliação se aproxima daquele que também é 

percebido pelos seus fiéis devotos. Em sete pontos que se apresentam, vemo-lo 

considerado um homem de fé simples, em sintonia com o povo que, por isso, o amou e 

ama. Um homem de “visão perspicaz” que por valorizar a piedade popular fez surgir o 

movimento de peregrinações a Juazeiro, em evidência até hoje98. Arauto de uma vida 

cristã coerente e fiel, além de devoto da Virgem Maria, sua influência continua a exercer, 

no universo romeiro, “um papel educador da sensibilidade católica”. 

O padre Cícero para o líder maior da Igreja Católica atual é aquele cujo 

influxo fortalece nos fiéis o sentido de pertencimento à essa mesma Igreja. “O Padim” e 

sua atitude de acolhimento a todos, especialmente aos pobres e sofredores, seus 

aconselhamentos e bênçãos são hoje vistas como características importantes e atuais 

diante dos anseios do papa Francisco de consolidar um movimento eclesial que vai ao 

encontro das “periferias existenciais”. Padre Cícero Romão Batista é exemplo para os que 

                                                           
96 Em entrevista concedida por dom Fernando Panico à agência de notícias internacional Zenit, em 1 de 

fevereiro de 2016, o bispo diz ter seguindo a anterior orientação do papa Bento XVI de utilizar o termo 

reabilitação nos estudos e pedidos. A partir da carta enviada pelo papa Francisco, convencionou-se chamar 

reconciliação, uma vez que seria ilógico canonicamente devolver as ordens sacerdotais a alguém já falecido. 

Disponível em: https://pt.zenit.org/articles/tiramos-o-pe-cicero-do-escuro-da-historia-disse-dom-fernando-

panico/. Acesso em: 27 mar. 2018. 
97 Disponível em: http://diocesedecrato.soproparresia.com/wp-content/uploads/sites/10/2015/12/aqui-

1.pdf. Acesso em: 28 mar. 2018. 
98 Della Cava (1976, p. 40) registrou que em 7 de julho de 1889, 4 meses após o “fato extraordinário” (a 

hóstia recebida por Maria de Araújo das mãos do padre Cícero transformou-se em sangue), o monsenhor 

Monteiro, reitor do Seminário do Crato, organizou uma romaria de 3 mil pessoas até o povoado de 

“Joaseiro”. Teria sido esse o contexto do primeiro movimento de peregrinação à cidade. Essa romaria foi 

relatada pelo próprio padre em carta (segundo Della Cava, de 07-01-1890) ao bispo do Ceará dom Joaquim 

José Vieira, disponível na Revista do Instituto do Ceará (1961, p. 268) em: 

<https://www.institutodoceara.org.br/revista/Rev-apresentacao/RevPorAno/1961/1961-

DocumentosSobreQuestaoReligiosaJuazeiro.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2018. 
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hoje estão envolvidos com o trabalho de evangelização que deva produzir atos concretos 

de compromisso cristão com vistas à promoção dos mais autênticos valores humanos. É 

um homem de complexa história, não privado de fraquezas e erros, que indubitavelmente 

nutriu intenso amor pelos pobres e apresentou inexorável confiança em Deus. 

Obtivemos a confirmação da reconciliação da Igreja com o padre Cícero e o 

V Simpósio Internacional sobre ele perguntava em 2017: E agora? E agora que o arquivo 

da Cúria que esteve sob sigilo eclesiástico por mais de 100 anos encontra-se à disposição 

de pesquisadores, o que mudou ou o que pode vir a ser mudado em relação às visões sobre 

o padre Cícero até então construídas? Essa consiste uma temática que se torna cada vez 

mais iluminada pela luz da ciência em busca da verdade, como pronunciou o presidente 

de honra do referido simpósio em sua abertura, o bispo emérito dom Fernando Panico.  

Quanto ao padre Cícero, mais que esperar pela sua beatificação, é relevante 

conhecê-lo mais, para melhor compreendê-lo. Pelas leituras por mim realizadas e pelos 

divergentes posicionamentos observados, vejo que alguns (des)interessados na temática 

precisam desconstruir algumas visões ou pelo menos ler com racionalização as pesquisas 

mais atuais e suas novas descobertas (obviamente não desconsiderando os antigos e 

criteriosos escritos), para possivelmente ressignificar suas percepções. Mais que 

preocupar-se com o processo de beatificação ou como o seu veto, é preciso enfrentar os 

novos desafios propostos por essas descobertas. Torna-se mais coerente aos 

pesquisadores o cuidado para não estarem inseridos no universo dos egos dos intelectuais 

como defensores dos oprimidos, porém enlevados em comportamentos despótico-

ditatoriais renovados. As ações de contribuição para que a fé romeira possa ser vivida e 

respeitada, por exemplo, torna-se mais pertinentemente próxima daquilo que o padre 

Cícero praticava e almejava.         

Padre Cícero foi castigado, posto para fora de Juazeiro e sofreu até a sua 

morte, sem ter de volta as tão desejadas ordens sacerdotais. Alguns imaginavam que tais 

fatos poderiam interferir no movimento de peregrinação, cessando as vindas romeiras à 

terra do “Padim” em busca de “salvação”. No entanto, o que vemos são incisivas 

manifestações de gratidão ou apelo ao “santo”, assegurando-nos que fé e a fidelidade 

romeira ao padre Cícero são fenômenos que categorias tradicionais do conhecimento não 

teriam como explicar. A razão e os conceitos não seriam suficientes para entender o 

universo dos que, esperando por uma graça, invocam a sua intercessão.  
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Acerca do assunto, consiste maior desafio aquele já prenunciado pelo bispo 

emérito do Crato, dom Fernando Panico, que sugere criar novos conceitos e não ficar 

apenas no tradicional, no já sabido, no já estudado99:  

 
A realidade romeira ligada ao Pe. Cícero pede que avancemos! Pede que 

sejamos criativos para conhecê-la. Pede que, honestamente, reconheçamos o 

que não sabemos, para sermos capazes de encontrar o novo. Mas para isso é 

preciso converter-se à realidade romeira, uma outra realidade que não cabe na 

nossa estante de livros. 

 

Quanto ao padre Cícero, o papa Francisco afirmou querer fazer mais por essa 

causa. O que mais será preciso que façamos? Muitos questionamentos foram e continuam 

sendo necessários acerca desse tema, inclusive no âmbito da educação. Nós perguntamos: 

Como esse personagem é visto pelos professores do Ensino Religioso e dos Estudos 

Regionais em Juazeiro do Norte? Qual é o espaço do padre Cícero no trabalho pedagógico 

dessas disciplinas? É o que tentaremos responder na próxima subseção e no capítulo 

sequente. 

 

 

4.2 A elaboração nas narrativas dos professores  

 

Após atendimento à parte do nosso segundo objetivo específico no item 

anterior, ao descrever os modos de construção da figura do padre Cícero na literatura 

especializada, passamos à sua complementação, percebendo essa construção na trajetória 

de vida dos docentes investigados: os professores do Ensino Religioso e dos Estudos 

Regionais das Escolas de Ensino Fundamental Sebastião Teixeira Lima e Vereador 

Francisco Barbosa da Silva e os professores coordenadores destas disciplinas na 

Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Norte.    

Para alcançarmos esse objetivo realizamos, entre os dias 5 de outubro e 30 de 

novembro de 2017, um Círculo Reflexivo Biográfico – CRB – na modalidade Círculo 

                                                           
99 Texto lido na ocasião da conferência Questionamentos e perspectivas pastorais sobre o “E agora?’ da 

reconciliação do padre Cícero, realizada no dia 20 de março de 2017, na abertura do V Simpósio 

Internacional sobre o Padre Cícero. Material digitado e disponibilizado pelo autor/leitor: dom Fernando 

Panico, presidente de honra do evento.  
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Reflexivo da Experiência Religiosa – CRER100, com duração de 40 horas, sendo 22 horas 

coletivas presenciais e 18 horas individuais não presenciais101. 

No primeiro encontro realizado na Fundação Memorial Padre Cícero, em 05 

de outubro, solicitamos que os futuros narradores preenchessem o formulário “Perfil dos 

Participantes” para que pudéssemos acessar informações relevantes para a nossa 

pesquisa, parte das quais passamos a expor.     

Do total, 2 participantes são do sexo masculino e 7 do sexo feminino. 7 

residem em Juazeiro do Norte e 2 no vizinho município do Crato. Entre todos, 2 residem 

especificamente na comunidade do Horto. Dos 7 docentes (excetuando-se os 

coordenadores das disciplinas) 3 lecionam também em outra escola. Quanto à religião, 

assim professaram ser: católicos (7), católica e espírita (1), cristão (1). 

A tabela a seguir apresenta dados quanto ao tempo de atuação docente, e a 

formação dos professores envolvidos: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 Metodologia de pesquisa e de formação variante do Círculo Reflexivo Biográfico – CRB, é também 

uma estratégia pedagógica para a produção de narrativas. Acerca disso, ver: Introdução desta dissertação e 

(OLINDA, 2009) e (OLINDA e LIMA, 2016, p. 186-204). Para melhor esclarecimento, doravante 

denominarei CRB Cariri aquele realizado com o grupo DIAFHNA, e CRB Juazeiro o realizado com os 

professores envolvidos nesta pesquisa.     
101 Ver: Programação do CRB no Apêndice B (p. 169).  
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Tabela 2 - Tempo de atuação docente (geral e na disciplina) e formação acadêmica dos 

participantes do Círculo Reflexivo Biográfico 
Docentes Tempo no 

Magistério 

(em anos) 

Disciplina 

(s) 

Tempo na 

Disciplina 

(em anos) 

Graduação Pós-Graduação 

A 28 E. Religioso 2 Geografia Geografia e Meio 

Ambiente 

B 15 E. Religioso 2 Língua 

Portuguesa 

Língua e 

Literatura 

C 17 E. Religioso 

E. Regionais 

10 

5 

História 

 

Geopolítica e 

História 

D 4 E. Religioso 

E. Regionais 

1 

1 

Geografia Docência do 

Ensino Superior 

E 1 E. Regionais 1 História História e 

Sociologia 

F 5 E. Religioso  

 

 

E. Regionais 

5 (não 

lecionando 

atualmente) 

5 

Geografia Ensino de 

Geografia & 

Gestão Escolar 

G 21 E. Religioso 

E. Regionais 

10 

8 (não 

lecionando 

atualmente) 

História & 

Pedagogia 

Língua 

Portuguesa e 

Arte-Educação & 

Gestão Escolar 

H 17 E. Regionais 1 (de 

Coordenação) 

Letras & 

Filosofia 

História e 

Sociologia & 

Docência do 

Ensino Superior 

I 20 E. Religioso 1 (de 

Coordenação) 

Ciências da 

Religião & 

Pedagogia 

Psicopedagogia 

Total de 

Docentes 

Tempo 

Médio 

Geral 

  Habilitados 

na área em 

que atuam 

 

09 14 anos   01  

Fonte: Elaboração do Autor (2018) 
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A análise dos dados desta Tabela 2 mostra que o tempo médio de atuação 

docente é de 14 anos e que apenas 1 docente possui diretamente habilitação para a 

disciplina na qual atua (em se tratando do Ensino Religioso, se considerarmos a 

habilitação em Ciência da Religião como adequada, conforme Resolução Nº 404 do 

Conselho Estadual de Educação do Ceará (2005), diferentemente do que apresenta o 

“Indicador de Adequação da Formação Docente – Anos iniciais do Ensino Fundamental 

por disciplina” – INEP/MEC (2014)102, que diz ser adequada apenas “Educação Religiosa 

– Licenciatura” e “Teologia – Bacharelado com Complementação”). 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Artigo 33, 

Parágrafo 1º incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997), cabe aos sistemas de ensino a 

regulamentação dos procedimentos para a definição dos conteúdos do Ensino Religioso 

e estabelecimento das normas para a habilitação e admissão dos professores.            

Em relação aos que lecionam Estudos Regionais, que é disciplina escolhida 

pelo município de Juazeiro do Norte para compor a parte diversificada do currículo, a 

Secretaria de Educação considera que as disciplinas de História e Geografia, no âmbito 

das “Ciências Humanas”, se aproximam do programa dessa disciplina da parte 

diversificada do currículo, devendo ficar sob responsabilidade dos habilitados nestas duas 

áreas. 

Antes de nos remetermos ao CRB Juazeiro, torna-se importante destacar que 

eu e minha orientadora, que também realizou investigação no mesmo lócus, participamos 

de um Círculo Reflexivo Biográfico na modalidade Narrativa da Experiência Religiosa 

com membros do Grupo de Pesquisa “Dialogicidade, Formação Humana e Narrativas – 

DIAFHNA” no âmbito da Região do Cariri. Eu já havia participado de uma atividade 

pedagógica envolvendo “Narrativa da Experiência Religiosa” quando estagiava como 

aluno mestrando na disciplina “O Fenômeno Religioso e a Formação Humana”103. 

 

 

 

 

                                                           

 102 Disponível em: 

http://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2014/docente_formacao_l

egal/nota_tecnica_indicador_docente_formacao_legal.pdf. Acesso em: 15 fev. 2018. 
103 Ofertada pela professora Ercília Maria Braga de Olinda, aconteceu durante o primeiro semestre de 2017, 

no curso de Pedagogia presencial da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Tinha como objetivo 

geral refletir sobre o papel da religião na constituição de sujeitos autônomos e solidários, numa perspectiva 

do diálogo inter-religioso. Apenas os alunos matriculados narraram suas experiências religiosas, enquanto 

eu e a professora Ercília fomos mediadores. Para mais detalhes sobre essa disciplina, acessar: Olinda (2017, 

p. 271-297).   
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Fotografia 3 - Círculo Reflexivo Biográfico – CRB Cariri – 1º Encontro  

Universidade Regional do Cariri – URCA – Crato – 14/09/2017 

 
Fonte: Arquivo pessoaal dos pesquisadores (2017) 

 

Na ocasião deste Círculo Reflexivo Biográfico com o DIAFHNA, tive outra 

experiência formadora, desta vez com a oportunidade de pesquisar sobre mim e produzir 

um texto autobiográfico, narrando a minha história de vida com foco na religiosidade, 

interpretando a mim mesmo e tornando-me capacitado para vivenciar essa alternativa 

metodológica em outras pesquisas104. Partimos do prévio entendimento de que 

deveríamos também experimentar (e não apenas os outros sujeitos da pesquisa) a via 

narrativa como proposta de nos voltarmos para nós mesmos na busca pelo 

autoconhecimento. Conforme Carta105 da Associação Internacional de Histórias de Vida 

em Formação e Pesquisa Biográfica em Educação, documento que traz parâmetros éticos 

para as práticas da Associação, cabe ao formador, ao pesquisador ou ao prático que 

trabalham com narrativas de vida fazer uma análise crítica e uma avaliação de sua própria 

prática. 

 

 

                                                           
104 O texto narrativo gerado nessa experiência “Confissões de quem de si pouco sabe, de quem de Deus 

ousou saber” pode ser apreciado no Apêndice C – Minha Narrativa da Experiência Religiosa (p. 171). 
105 Traduzida do francês por Conceição Passeggi na Revista Brasileira de Pesquisa (Auto) Biográfica, 

Salvador, v. 01, n. 01, p. 177-179, jan./abr. 2016. Disponível em: 

<http://www.revistas.uneb.br/index.php/rbpab/article/download/2530/1715>. Acesso em: 07 jul. 2018.  
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Fotografia 4 - Círculo Reflexivo Biográfico – CRB  Cariri – 2º Encontro 

Barbalha – Ceará – 30/09/2017 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos pesquisadores (2017) 

 

Meus propósitos no processo do CRB Cariri, expostos oralmente ao grupo, 

foram: “Deixar-me ser eu, respeitados os princípios éticos universais, mas 

independentemente do que os outros querem que eu seja; descobrir em que situações eu 

não me deixo ser; e poder corresponder ao bonito e salutar cuidado que cada membro do 

CRB Cariri tem com seus companheiros de narrativa”. Minhas impressões acerca deste 

Círculo Reflexivo encontram-se na minha narrativa final, referenciada na última nota.  

Antecipo que minha participação foi sobremaneira relevante na busca da compreensão 

dos meus vínculos com o divino. Foi uma experiência que me trouxe revelações, mais 

dúvidas e mais questionamentos acerca da minha experiência com Deus. 
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Fotografia 5 - Círculo Reflexivo Biográfico – CRB  Cariri – 3º Encontro 

Universidade Federal do Ceará – Fortaleza – 19/10/2017 

Fonte: Arquivo pessoal dos pesquisadores (2017) 

 

Tanto no CRB Cariri quanto no CRB Juazeiro tínhamos a compreensão de 

que uma narrativa de vida ou uma narrativa da experiência religiosa consiste um parcial 

retorno ao passado no presente com perspectiva presente e futura, não havendo nunca a 

totalidade dos fatos, graças à seleção daquilo que o narrador pondera como digno de ser 

apresentado para si e para o outro, conscientemente ou não disso. Assimilamos, como 

Josso (2007, p .434-235), que “a narração da vida é uma ficção”, no entanto, amparada 

em fatos e capaz de aproximar-se da “invenção de um si autêntico”, implicando, além de 

um discurso sobre si, projetos de si, numa relação paradigmática “singular-plural” na qual 

o indivíduo sempre remeterá a referenciais coletivos sócio-históricos e socioculturais. 
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Fotografia 6 - Círculo Reflexivo Biográfico – CRB Cariri – 4º Encontro 

Bebida Nova – Crato – Ceará – 25/11/2017 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos pesquisadores (2017) 

           

A opção pelas elaborações/escritas/reescritas e interpretações que permeiam 

a narrativa de si dos participantes se deu pela riqueza de detalhes viabilizadas por esse 

processo, a qual certamente não teríamos pela via formal-positiva de pesquisa. A 

abordagem (auto)biográfica, como singular prática metodológica, pelo exercício da 

autorreflexão da trajetória de cada sujeito, traz elementos potenciais para a elucidação dos 

problemas de investigação em educação.  

Em harmonia com essa abordagem, a narrativa especificamente da 

experiência religiosa traz as possibilidades de aproximação do sujeito consigo e com o 

outro e de compreensão “do seu lugar no mundo e nas relações sociais”, como assinala 

Olinda (2017, p. 283). Em um processo de síntese provisória de si, o sujeito pode 

experimentar o sentimento de autovalorização e afirmar suas genuínas identidades ou 

negar aquelas impostas em processos sutis de dominação, podendo avaliar o seu agir no 

âmbito religioso, atribuir significados às ações e articular seu sentido para a pessoa ser o 

que é.      

Assim foi que, entre dinâmicas, sensibilizações, rememorações e momentos 

de biografizações, os participantes do CRB Juazeiro foram incitados a fazer sua linha do 

tempo, relembrar fatos, examinar fotos ou conversar com familiares sobre as suas 

experiências religiosas. Conforme descrição de Delory-Momberger (2008, p. 69-83), 
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biografização é um processo segundo o qual os indivíduos constroem a figura narrativa 

de sua existência. Contra abordagens que opõem indivíduo e sociedade, a autora defende 

que a individualização social (não a individualidade egocêntrica moderna), a parte 

progressista de iniciativa e de autonomia pertencente aos indivíduos em sociedade, deve 

ser considerada como o produto conjunto da determinação e da criatividade social. Para 

ela, indivíduo e sociedade estão numa relação de produção e de construção recíproca. 

Em nosso primeiro encontro, criamos elos nos quais expressamos o que 

tínhamos a oferecer e o que esperaríamos daquele grupo. Entre as ofertas, encontramos: 

Experiência, compreensão, otimismo, boa vontade, entusiasmo, coragem, disposição, 

esperança, alegria, pouco conhecimento, sabedoria e experiência de vida de fé.  Entre o 

que se esperava, tivemos: Aprendizagem, conhecimento, troca de experiência, 

compreensão, entusiasmo, coragem, ajuda, cuidado, e colaboração com o Ensino 

Religioso e com os Estudos Regionais. Nessa introdução ao CRB Juazeiro, o grupo 

avaliou o encontro como proveitoso, enriquecedor, surpreendente, feliz, didático, 

criativo, relaxante, sensacional.  

 

Fotografia 7 - Círculo Reflexivo Biográfico – CRB Juazeiro – 1º Encontro 

Corrente das Ofertas e Expectativas – Fundação Memorial Padre Cícero – 05/10/2017 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos pesquisadores (2017) 
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No encontro de 26 de outubro iniciamos, como em todas as reuniões do CRB, 

com expressões de gratidão pela participação dos envolvidos. Fizemos uma sessão de 

relaxamento físico e uma reflexão a partir do texto “Espaço para voar” do filósofo Rubem 

Alves, enfatizando a importância da escuta e, dialogando com as ideias de Freire106, 

destacando que todos, naquele momento de afeto, teríamos o direito de pronunciar uma 

palavra autêntica. 

Fotografia 8 - 

 
 Fonte: Arquivo pessoal dos pesquisadores (2017)

 

Considerando as duas pesquisas envolvidas naquele Círculo Reflexivo 

Biográfico, formamos duplas para a sucessão de narrativas orais e estas ocorreram a partir 

da seguinte pergunta disparadora: Quem são o padre Cícero e a beata Maria de Araújo 

e como essas ideias e crenças que você tem sobre eles foram construídas ao longo de 

sua vida? Acentuamos que seria importante que eles falassem sobre as influências 

familiares, escolares, do(s) seu(s) grupo(s) religioso(s) ou outras107. 

Após as narrativas orais gravadas, na representação de uma pipa que 

ornamentava o ambiente daquela tarde, ficou registrada a avaliação dos membros, que 

consideraram ter sido um momento emocionante, sensacional, contagiante, enriquecedor, 

de experiência, de profundidade. 

 

 

 

                                                           
106 “Não há palavra verdadeira que não seja práxis”. Ver: Início do capítulo 3 de Pedagogia do Oprimido – 

A dialogicidade: essência da educação como prática de liberdade. (FREIRE, 2011, p. 107).  
107 A pergunta assim realizada se efetivou em virtude das pesquisas conjuntas mencionadas na introdução 

deste trabalho: a da orientadora Ercília Olinda, com foco na beata Maria de Araújo, e a minha, com ênfase 

no padre Cícero. 
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Fotografia 9 - Círculo Reflexivo Biográfico- CRB Juazeiro - Avaliação do 2º Encontro 

Fundação Memorial Padre Cícero – 26/10/2017 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos pesquisadores (2017) 

 

Em seguida, fizemos as transcrições das gravações e devolvemos no encontro 

do dia 09 de novembro. Na ocasião, demos algumas sugestões de possíveis acréscimos e 

deixamos clara a liberdade que cada um teria para modificar o texto conforme aquilo que 

fosse o suficientemente bom para apresentar a sua experiência religiosa publicamente. 

Assim, após realização da leitura em dupla, em momento de “colaboração narrativa” e 

partilha conjunta desse momento, pedimos que os narradores atentassem para as suas 

percepções como leitores de suas próprias produções, focando na pergunta disparadora e 

dando um título ao texto.   

 

Fotografia 10 - Círculo Reflexivo Biográfico – CRB Juazeiro – 3º Encontro – 

Colaboração Narrativa - Fundação Memorial Padre Cícero – 09/11/2017 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos pesquisadores (2017) 
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Neste dia 23 de novembro o grupo pesquisador participou da formação geral 

para professores do Ensino Religioso e dos Estudos Regionais promovida pela Secretaria 

Municipal de Educação, no qual estivemos integrados como forma de participação inicial 

no processo de formação de professores destas disciplinas. 

 

Fotografia 11 - Círculo Reflexivo Biográfico – CRB Juazeiro – 4º Encontro 

Círculo Operário São José – 23/11/2017 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos pesquisadores (2017) 

 

O encerramento do Círculo Reflexivo Biográfico Juazeiro realizado na Escola 

O Semeador, foi oportuno para que compartilhássemos nossas experiências fundadoras e 

formadoras, além das expectativas futuras, a partir do trajeto que fizemos sobre nossas 

experiências religiosas. Cada participante fez uma síntese de seus aprendizados 

experienciais ao longo da vida, indicando na raiz da árvore o que foi fundante para ele ser 

o que é hoje. No tronco colaram as experiências formadoras; na copa as conquistas e 

aprendizados e nas nuvens os projetos e sonhos. 
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Fotografia 12 - Círculo Reflexivo Biográfico – CRB Juazeiro – 5º Encontro 

Fundação Memorial Padre Cícero – 09/11/2017 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos pesquisadores (2017) 

 

 

Desde o início do contato com os nossos interlocutores empíricos e ao iniciar 

a análise das narrativas estivemos impregnados do contexto vivenciado, concordando 

com Maffesoli (1998, p. 300), quando considera que no universo da investigação social 

já “não há mais que se procurar o sentido no longínquo ou num ideal teórico imposto do 

exterior ou em função de um sistema de pensamento”, e sim que que o sensível 

encontrado nas subjetividades comunitárias seja  valorizado, não nos recusando dos fatos 

afetivos e cognitivos, mas reconhecendo a dinâmica que os une.      

O processo de desconstrução/unitarização e categorização do conteúdo das 

narrativas finais, ações propostas pela Análise Textual Discursiva (MORAES, 2003), 

permitiu-nos identificar elementos comuns entre os discursos, como a admiração ao 

padre Cícero em alguns ou a devoção a este em outros.  

Três manifestações de admiração tiveram justificativas explicitadas: o fato 

de ter tido uma formação mais vinculada à Bíblia, num contexto mais evangélico; a 

formação em história, que trouxe conhecimentos e discussões contrárias aos 

ensinamentos católicos; o contingencial uso da razão a partir do acesso aos 

conhecimentos filosóficos.   

A devoção pôde ser constatada pelo alcance de graças obtido em nome do 

padre Cícero. Em alguns casos elas foram prenunciadas, porém, não reveladas quais 
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seriam. Entre os casos de conquistas manifestadas, tivemos o da professora 

Francisquinha:  

 

Um fato inesquecível em minha vida foi o nascimento de muitas verrugas nos meus pés e 

também nas mãos e que começaram a me ensinar muitas simpatias populares para 

acabar com elas. Fiz todas as simpatias que me ensinaram, porque eu tinha vergonha, 

não conseguia calçar uma sandália porque eram tantas que chegavam a incomodar. 

Depois de esgotadas todas as simpatias, os remédios caseiros, as verrugas continuavam 

se multiplicando até que um dia eu disse: - ‘padre Cícero, se o senhor me fizer curar 

desse problema em minha pele, eu prometo que irei à missa do dia 20 a pé’, (...) 7 km 

descalça para agradecer ao senhor essa graça que eu preciso alcançar. Por mais incrível 

que pareça o milagre aconteceu, em menos de um mês essas verrugas desapareceram 

completamente”. A promessa foi cumprida pela narradora devota, que teve essa 

experiência como “um sinal muito forte de que Deus também nos favorece as graças por 

intermédio dos santos e de que a fé que meus pais passaram para mim a respeito do padre 

Cícero, nesse momento se firmava ainda mais. Eu não tinha muita consciência da 

grandeza da religiosidade, mas na minha fé simples, ainda muito pura, inocente alcancei 

essa graça. 

 

Outra narradora – Dorinha – reiteradamente confessou sua caminhada em 

família romeira e sua caminhada com os romeiros em torno da imagem do padre Cícero, 

atestando a graça de ter conseguido “um rumo” para a sua vida por intermédio “do milagre 

da hóstia na boca da beata Maria de Araújo”. Após uma tentativa de introdução à vida 

religiosa consagrada, desistiu “desse modelo de vida” que exigia de si um “voto 

perpétuo”, casou, teve filhos e devota gratidão ao ocorrido com a realização da renovação 

ao Sagrado Coração de Jesus difundida pelo padre Cícero a cada dia 17 de janeiro, dia 

em que o calendário lembra a morte de quem ela denomina “Santa Beata”.  

Eu tive uma experiência com o padre Cícero que até hoje ainda reflete. A 

professora narradora Claudivânia relata que teve uma infeliz experiência com ingestão de 

bebida alcoólica. Envolveu-se numa confusão, foi agredida fisicamente e sentiu-se tratada 

como um Zé Ninguém. Pela manhã, lembrou de seu pai, que também vivenciou 

desagradável situação quando esteve alcoolizado: em horário impróprio, insistiu na 

portaria de um hospital como tentativa de ver a filha que estava para nascer (a narradora 

do fato), chegando a ser preso durante uma noite por isso. O pai, subiu ao Horto, fez uma 
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promessa dando três voltas no cajado do Padre Cícero, firmando um juramento. Passou 

trinta anos, até a sua morte, como abstêmio.  A filha (narradora) fez o mesmo: (...) E 

naquelas três voltas... eu fiz um juramento de nunca mais botar uma gota de álcool na 

minha boca. E até hoje eu cumpro. Não tenho vontade de beber. No início, foi difícil, mas 

a figura do padre Cícero me ajuda a vencer. 

Estes e outros exemplos mostram que a admiração/devoção ao padre Cícero 

é formada sob os mais diversos arranjos, conforme aquilo singularmente experienciado 

pelo admirador ou devoto, mas que polifônica e polissemicamente se une à plural e 

diversa construção dos fenômenos religiosos de Juazeiro do Norte. O padre Cícero 

assume condição de imortal protetor, sobrenaturalmente intermedeia milagres, mas 

também simplesmente age como orientador.             

As narrativas da experiência religiosa são recursos de busca pela 

compreensão do objeto de estudo estabelecido, no entanto, diante das complexidades que 

elas denotam, revelam muito além daquilo que interessou inicialmente ao pesquisador, 

inclusive originando outros problemas para futuras investigações. Isso porque as 

experiências religiosas são parte de uma formação, perpassam as instâncias individuais e 

envolvem um constante vir-a-ser dos sujeitos.  

Sendo formação, indo além de uma dimensão particular e estando sempre em 

transformação, a experiência religiosa pode configurar-se algo de “sensível evolução”, no 

dizer de Marie-Christine Josso (2007, p. 415 grifo itálico sequente como acréscimo meu), 

já que dessa evolução dimanam novas socializações, que podem tomar forma, se 

deformar, se transformar, e, assim, impor a “criação ou recriação de sentido para si – mais 

ou menos possível de partilhar com outros – e a criação ou recriação de novas formas de 

existência e de subsistência”. O trabalho com experiências religiosas, as nossas próprias 

ou as dos sujeitos, as análises e as interpretações a estas também exibem aquilo que 

Josso108 elucidou quando tratou da história de vida escrita e da função social da formação 

docente: a evidência da pluralidade, da fragilidade e da mobilidade de nossas identidades 

ao longo da vida. 

Em todas as narrativas do CRB Juazeiro foi possível perceber a viva devoção 

ao padre Cícero por parte dos familiares (avós, tios ou pais), seja como algo identificado 

pelo narrador como manifestação sempre presente ou presente a partir de uma situação 

                                                           
108 Ver também: Parte 2 - Conceitos do biográfico singular-plural – Item - Territórios das minhas práticas 

de pesquisa e seus horizontes – de Experiências de Vida e Formação (JOSSO, 2010, p. 68).  
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em que algum ente recorreu ao padre Cícero e teve seu apelo atendido. Vejamos alguns 

exemplos: 

A mãe do professor narrador Josivaldo, com 88 anos, não solta o terço como 

decorrência da importância que o padre Cícero dava à questão do rosário. De tanta 

afinidade, de tanto gosto, de tanto amor (...) que ela tem com o padre Cícero... acreditava 

como se fosse o próprio Deus. 

O avô materno da professora narradora Penélope não acreditava no padre 

Cícero:  

 

Ele Não botava fé”. (...) a minha mãe fala que uma vez ele saiu e foi brocar, botar fogo 

pra limpar o mato e de repente o fogo se espalhou e fez um círculo e ele ficou no meio. E 

ele não tinha como sair. Então ele ficou na posição fetal e clamou pelo padre Cícero. E 

naquele momento um fogo se juntou com outro e de repente apagou.    

 

Um tio já falecido, da supramencionada narradora: 

 

Ele estudou bastante, ele lia muito sobre o padre Cícero. Padre Cícero e religião. Padre 

Cícero e política. Padre Cícero e milagres. Muitos livros mesmo. Quando ele estava por 

aqui pelo Juazeiro ele contava, ele lia muito. É tanto que aconteceu um fato que eu 

comecei a rir, que ele disse que se tronou evangélico, mas ele não deixava o padre Cícero. 

E num culto a pastora foi falar do padre Cícero e ele discutiu no culto com a pastora. 

Mandou a pastora se calar, porque ela não era ninguém para falar mal do padre Cícero. 

Que ela nem sabia quem era o padre Cícero para falar mal dele. 

 

As percepções de um pai como devoto do padre Cícero levaram a narradora 

Claudivânia a confessar que tudo dele era o padre Cícero e tudo seguia na vida de seu 

pai sob a vontade do venerado padre. Ele chama ‘meu padre Cícero. Ele falava do que o 

padre Cícero podia fazer: você pode andar o mundo todo, mas nenhum lugar é melhor 

do que o Juazeiro, porque é abençoado do padre Cícero. 

Em momentos vivenciados no lar, onde a narradora Francisquinha assevera 

que se rezava, muitas vezes escutou em conversas sobre o padre Cícero que sua mãe e 

seu pai diziam: Se a gente chamar ele de padre, ele vai ouvir como padre, se a gente 

chamá-lo de Cícero, ele vai atender como Cícero, se a gente chamá-lo de meu padrinho 
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Cícero ele vai atender como meu padrinho. Uma invocação que infere crédito e 

manifestação de grande respeito ao padre Cícero. 

Uma mãe herdeira das devoções de seu pai (avô da professora narradora 

Dionízia) é outro exemplo. Era muito devoto do padre Cícero. (...) morreu... pedindo 

para o padre Cícero tirar ele daquele sofrimento, onde foi feita a vontade dele. Na mesma 

família, um irmão que quando criança começou a adoecer: 

 

Umas doenças muito pesadas. Quando era uma crise de garganta, era demais, quando 

era uma infecção intestinal, era demais, era muito pesada. Teve um momento que os 

médicos deram 24 horas de vida a ele. Era muito dolorosa para todos nós. Um dia minha 

mãe falou ‘se esse menino ficar curado e todo esse sofrimento acabar eu vou ser grata 

eternamente’ onde ela fez uma promessa ao padre Cícero e ao Sagrado Coração de 

Jesus”.  

 

Essa mãe passou a realizar o ato anual da renovação em casa como forma de 

gratidão pelo restabelecimento da saúde do filho e pela família.       

As referências familiares, indubitavelmente, unidas a outras experiências, 

fazem parte da formação da identidade dos sujeitos, num complexo contínuo de 

construção/desconstrução/reconstrução. A narrativa da experiência religiosa, como a 

história de vida, pela mediação da reflexão sobre a mesma, possibilitou que víssemos a 

intimidade dessa formação, de modo que pudéssemos valorizar as concepções singulares 

e, ao mesmo tempo, socioculturalmente marcadas de “identidade para si”. O que os 

estudos de Josso mostram sobre essa identidade é que “não há individualidade sem 

ancoragens coletivas (família, pertenças e grupos diversos, sobre os quais todos e cada 

um tem uma história!)” (2007, p. 431). 

Essas experiências vivenciadas pelos narradores de “ouvirem contar” ou de 

estarem envolvidas em situações de zelo ou aversão ao padre Cícero nas mais diversas 

ocasiões, mas sobretudo no âmbito familiar, foram reveladoras das ideias e crenças 

construídas ao longo de suas vidas. O padre Cícero chegou a ser visto por outros 

(observados pelos narradores) como aquele que não agrada a alguns citadinos do Crato, 

como aquele que não poderia intermediar o homem e Deus diante da máxima bíblica de 

que não há outro intercessor senão Jesus. Mas também foi observado pelos narradores 

(nas histórias que estes escutaram de terceiros) como o taumaturgo, aquele que ajudou na 

hora do nascimento de uma criança que viria a ser chamada de Cícero, aquele que diante 
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de uma temida enchente foi clamado e fez parar de chover, conforme a professora Graça 

narrou:  

 

Com relação ao padre Cícero, minha avó e meus pais, contavam várias histórias. Uma 

delas é que o dono do sítio não acreditava no padre Cícero. Certa vez, começou a chover 

muito forte. O açude que tinha lá já estava sangrando e a água passando por cima do 

paredão. A barragem estava a ponto de estourar. Um morador do sítio trouxe uma 

imagem do padre Cícero, colocou próximo à parede do açude e começou a pedir ao 

padre. A chuva parou imediatamente e a água do açude começou a baixar. 

 

Como se vê, elementos vários formam a imagem que se tem sobre uma 

determinada realidade social. O vivido, o visto, o escutado, o pensado, o sentido, o 

questionado, as experiências pessoais e sociais são parte da formação dos sentidos que os 

sujeitos podem dar. A narrativa, como elemento condutor de um retrospecto a esses 

sentidos, pode desencadear no ainda não pensado, em novas orientações, em novas 

compreensões, em reflexões sobre aquilo que para nós foi ou pode se tornar significativo, 

em reflexões sobre as mudanças em nossas dinâmicas formas de ser.              

 Muitos estudos já comprovaram que Cícero Romão Batista é venerado por 

muitos como aquele que traz alívio para os mais diferentes reveses da vida, dotado do 

poder de eliminar sofrimentos do presente ou do futuro. Um virtuoso sacerdote que foi e 

é capaz de, na condição de “Padrinho”, orientar e auxiliar os fiéis que a ele recorrem. 

Diante disso, interessou-nos saber quem é o padre Cícero para os docentes que 

hipoteticamente “deveriam” ou “poderiam” – no contexto da educação municipal de 

Juazeiro do Norte e das disciplinas Estudos Regionais e Ensino Religioso – lidar 

pedagogicamente com estudos acerca desse personagem.     

Certos de que o nosso intento de interpretação não entraria na questão da 

religiosidade enquanto esquema de crenças ou sistema simbólico válidos para todos, 

centramos eminentemente nas experiências religiosas dos narradores enquanto 

experiências pessoais (que são sociais, é óbvio), compreendendo que essas elaborações e 

reelaborações de significados se (re)fizeram historicamente a partir das tradições 

culturais, dos modos como cada um foi influenciado pela religiosidade, numa trama 

espessa de mudanças e permanências, de construção, desconstrução e reconstrução 

sentidos.       
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Portanto, nas narrativas dos professores encontra-se a matéria prima desta 

investigação, sempre tentando o diálogo em três dimensões (STECANELA, 2008, p. 15), 

articulando a experiência religiosa dos narradores – os “interlocutores empíricos”; os 

referenciais teóricos – “interlocutores teóricos”; e os objetivos, problema de pesquisa e 

subjetividades do meu olhar como pesquisador – “conhecimentos tácitos”. 

Eis os “padres Cíceros” revelados nas narrativas dos docentes das escolas do 

Horto:  

Um ser espiritual criado por Deus para ser seu mensageiro e manifestar aos 

homens a sua vontade, metaforizado na figura judaico-cristã de um “anjo”, mas com uma 

missão especial: a de auxiliar o povo nordestino. É uma “pessoa” que em sonho Jesus lhe 

teria dito para tomar conta deste povo. 

Podemos afirmar que esta visão sobre o padre Cícero é continuidade dos 

propalados relatos do caso onírico que teria ocorrido no início de seu ministério, a 

exemplo descrição trazida por Sobreira (2011, p. 43) como base no que o próprio padre 

Cícero teria lhe confidenciado. No item intitulado “Sonho fatídico” Sobreira detalha a 

cena em o padre Cícero se viu ao lado de Jesus Cristo e seus apóstolos e esse teria 

inquirido: “Você, Cícero, está vendo aquela gente?”. E em seguida designou o novo 

eclesiástico como cuidador da salvação daquelas almas: “Tome conta deste pobre povo”. 

Esta história foi disseminada por outros diversos memorialistas e escritores a exemplo de 

(OLIVEIRA, 2001, p 57) e (ANSELMO, 1968, p 60). 

Padre Cícero é aquele a quem o fiel no passado recorreu para deixar 

determinada prática que considerava prejudicial para si, fez juramento diante da imagem 

do padre esculpida no alto do Horto e confia que até hoje é ele, esse “anjo”, que ajuda no 

seu cumprimento. Padre Cícero é “um anjo que vive lá... junto de Deus, intercedendo por 

nós”. 

É um “símbolo sagrado”. Um símbolo sacro presente nas religiões pode 

representar o universo, a natureza, a fé, a esperança, o venerável, a vida, polissêmica e 

sinonimiamente limitado em relação ao que aquilo que representa realmente é.  

Por símbolo, nos estudos do simbolismo linguístico, compreende-se objetos 

materiais que representam noções abstratas, consistindo um signo não-linguístico. Nesse 

campo, a representação do símbolo é sempre deficiente ou inadequada parcialmente em 

relação ao conjunto das noções simbolizadas, já que o símbolo é uma parte do todo que é 

conteúdo abstrato com o qual se relaciona. (LOPES, 2001, p. 41). 
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No plano semântico de Ricouer (1988, p. 13-15), para quem é primeiro e 

sempre na linguagem que podemos exprimir toda a compreensão ôntica ou ontológica, a 

noção de símbolo se amplia: é “toda a estrutura de significação em que um sentido directo, 

primário, literal, designa por acréscimo um outro sentido indirecto, secundário, figurado, 

que apenas pode ser apreendido através do primeiro”. O padre Cícero, como “símbolo 

sagrado” expresso em linguagem, se torna manifestação sacra. Conforme apontamento 

de Paul “é sempre preciso uma palavra para recuperar o mundo e fazer com que ele se 

torne hierofania”.   

No caso do padre Cícero, enquanto símbolo sagrado, o que se disser a seu 

respeito não será suficiente para caracterizar plausível inteligibilidade. Padre Cícero se 

tornara tradicional entre seus fiéis pelo fato de ser considerado elemento poderoso, porém, 

com possibilidades infinitas de significação. Como um “símbolo sagrado”, cumpre sua 

representatividade real e visível em lugar do invisível, podendo constituir-se objeto ou 

ideia difundida pelas mais variadas dimensões do saber humano e firmar-se um elemento 

essencial no processo de comunicação com instâncias transcendentes.  

Como alguns símbolos, padre Cícero poderia mediar a relação com o 

transcendente em nível local, abrangendo apenas determinado grupo ou contexto 

religioso – o da experiência religiosa em Juazeiro do Norte ou nordestina brasileira – mas 

este é um personificado ícone de “repercussão mundial”, um milagreiro ao alcance 

daqueles que nele confiam. Sendo símbolo, como nos lembra Barbosa (2004, p. 62), é 

concessor de sentido e, como ação de signos que se entrecruzam e criam redes de alianças 

entre as coisas e as pessoas, “é campo aberto para o acolhimento do incompleto, das 

ambiguidades, do obscuro, do diálogo e do conflito na sociedade, da audiência de vozes 

que se procuram e se reclamam, mas sempre se chega a um acordo ou unidade”. Vemos, 

no caso do padre Cícero evidenciado nas narrativas, um paradigma hermenêutico no qual 

os clamores e suas correspondências (ou suas possíveis correspondências) não são apenas 

palavras que afirmam algo, mas uma comunicação que “faz e age”, com poder de 

transformar determinadas realidades. Mais que um ícone de simples imagem figurativa é 

um “autêntico ícone”, é “símbolo”, um ícone que como tal é “epifania do invisível”, 

visível por aqueles que têm abertos os olhos da fé (PANIKKAR, 2007).       

Nessa interpretação, como trabalho do pensamento que consiste em decifrar 

o sentido escondido no sentido aparente, em desdobrar os níveis de significação literal, 

consoante conceito e posterior assertiva de Ricoeur (1988, p. 15;16) – “há interpretação 

onde existe sentido múltiplo, e é na interpretação que a pluralidade dos sentidos é tornada 
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manifesta” – encontramos um padre Cícero mais questionado que definido – “Como e 

porque ele se tornou objeto de estudo? O que é que se tem por trás dele?”. Estas foram 

perguntas de um admirador que não conseguiu “se apegar com o ‘Padim’”.  

Mas também o encontramos em meio a remotas curiosidades que conduziram 

o narrador, atual devoto, a perceber o “poder da fé” e a acreditar que o milagreiro padre 

é digno de alguém lhe creditar uma “fé imensa”, inclusive seguindo a prática votiva de 

vestir-se de preto todo dia 20 de cada mês (em memória à morte do “Padrinho”) ou 

cumprindo aquilo que seria uma orientação do Cícero Romão Batista: celebrar 

anualmente a renovação ao Sagrado Coração de Jesus, “conforme manda a tradição”.  

Nas narrativas, encontramos um padre Cícero que simplesmente não teve 

influência direta na experiência religiosa de um, admirador, mas foi “protagonista” na 

história de fé de outro, devoto. 

Um “Santo”. Em alguns segmentos cristãos, este é um vocábulo utilizado 

com associação à etimologia grega “Kadosh”, indicando, quando referido a pessoas, 

alguém consagrado ou separado, cuja característica peculiar de ação é saber a distinção 

entre sagrado (as coisas de Deus) e profano (as coisas seculares ou mundanas).  

No Dicionário de usos do Português do Brasil, enquanto adjetivo 

qualificador de nome humano (Exemplos de aplicação do termo: Santo homem / Deus 

santo / Santa mãezinha / ou, por extensão, São Marcos), santo pode ser aquele que viveu 

segundo os preceitos religiosos. Também, pode ter valor semântico de puro, imaculado; 

digno de respeito e de veneração, venerável; ou que inspira benevolência e piedade, 

virtuoso.  

Enquanto classificador de nome humano, na tradição judaico – cristã, é 

atributo essencial de Deus, sublinhando a transcendência da natureza divina (Exemplo: 

Deus é essencialmente santo); ou indica alguém canonizado pela Igreja Católica.  

(Exemplos: Santo Antônio, Santa Ana).  

Enquanto “nome – animado ou humano” – santo é aquele que participa da 

santidade divina pela observância da lei ou pelos sacramentos (Exemplo: “a salvação do 

Nordeste não ocorrerá por milagre de nenhum santo ou messias”; pessoa que foi 

canonizada (Exemplo: Todos os santos foram provados); ou pessoa extremamente 

bondosa. (Exemplo: Esse é um homem santo). (BORBA, 2002, p.1421). 

Nas narrativas analisadas, foi recorrente a utilização do adjetivo em questão 

agregado às experiências religiosas de si ou de familiares ou outros, de modo polissêmico. 

Os sentidos se fundem com nexos às graças alcançadas por alguns narradores ou por 
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alusão a diversos milagres atribuídos ao padre por outros (que não foram os narradores 

admiradores, mas estes os mencionam os feitos). 

 Padre Cícero é comparado a outros santos, por também intermediar 

conquistas, estas que vêm para sinalizar a “grandeza da religiosidade”, a ação de Deus 

num contexto em que a fé é vivida de forma “simples” e “pura”. Tal caracterização por 

uma narradora aduz uma fé ainda “inocente”, não pensada sob os vieses da razão, dos 

conhecimentos filosóficos, mas, segundo a mesma, também é uma fé que pode se tornar 

“consciente” e mesmo assim fortalecer a relação com o divino. Vejo esses ditos e 

simultaneamente vejo a declaração de Geertz em sua Nova Luz sobre a Antropologia 

(2001, p. 159): “A ‘experiência’, atirada porta afora como um ‘estado de fé’ radicalmente 

subjetivo e individualizado, volta pela janela, como sensibilidade comunal de um ator 

social que se afirma em termos religiosos”. 

Aliás, é Clifford Geertz mesmo que nos seduz a pensar que a “religião” não 

seria digna desse nome se não comportasse “interioridade”, “uma sensação ‘banhada em 

sentimento’ de que a crença importa, e importa tremendamente, de que a fé sustenta, cura, 

consola, corrige as injustiças, abençoa, esclarece, reconcilia, regenera, redime ou salva.” 

(loc. cit.). 

Padre Cícero é denominado santo porque, para o narrador que faz questão de 

ratificar, ele agiu e continua na ação de “evangelizar, guardar, aconchegar tantos daqueles 

que chegavam até aqui [referindo-se a Juazeiro] deserdados da sorte, herdeiros da fome”. 

Estando noutro plano, um plano que se pressupõe ser numa dimensão mais próxima de 

Deus “ele tem mais como pedir por nós”. Padre Cícero “é santo” porque, para o narrador, 

“ele é santo” e o narrador acredita “piamente que ele é santo”. Essas confissões revelam 

um expositor cuja experiência vivida envolta do “Padrinho” foi suficiente para a crença 

que sustenta. 

Embora não canonizado pela Igreja da qual fez parte, a maior parte dos 

narradores o tem como santo, independentemente da declaração oficial vaticana. “Ele não 

é um santo para a Igreja, mas para nós... que tivemos uma certa vivência, uma certa... 

clareza (...)”. Padre Cícero é tido como “realmente um santo” inclusive já “canonizado há 

muito tempo”, segundo patenteou uma narradora.       

Um grande homem. Foi “pessoa iluminada”, praticante do bem em auxílio 

aos mais necessitados, mas que segue essas ações nos dias de hoje. Não apenas “sempre 

foi” essa pessoa pois, para o crente narrador, também “sempre será”. Digno de uma 

verdadeira admiração/devoção, este homem de “mente evoluída” era “inteligente”, visto 



  133 

 

 

 

em sua grandeza pelo humanismo, pela fé, pelo testemunho, conforme apreciamos na 

narrativa do professor Chessman: 

 

[...] E eu fui acompanhando as histórias, lendo vários livros sobre o padre Cícero e, de 

uma maneira muito grande, posso dizer assim... em correlação a mim, eu percebi a 

grandeza do padre Cícero e da beata Maria de Araújo, não só para a questão de Juazeiro 

do Norte, mas para toda uma questão de humanismo, para toda uma questão realmente 

de fé, para toda uma questão de testemunho. 

  

Assim, não seria um grande homem por uma questão de fama ou prestígio 

popular afirmado e reafirmado, mas porque acolhe o fiel e o atende em suas tribulações, 

porque fez e continua a fazer a história acontecer em Juazeiro. É um homem cuja causa 

para quem o conhece de perto, como aqueles que vivem em Juazeiro, é “humanamente 

impossível” de ser pensada como acaso. 

Padre Cícero é, consoante narrou o professor Chessman, um homem de 

“elevação”, um ser forte cuja evolução espiritual é ratificada como “tão grande, tão 

grande, tão grande”, merecedor de todo respeito e amor, digno de uma fé que ultrapassa 

qualquer convicção filosófica, histórica, sociológica. Enfim, é um grande homem que 

perpassará o contexto local que o abrange, a ser cogitado além de Juazeiro: no mundo 

inteiro. 

Vimos o padre Cícero das pesquisas, dos livros e das experiências religiosas 

dos professores narradores. Qual é o lugar do padre Cícero nas escolas, nas práticas 

pedagógicas dos docentes do Ensino Religioso e dos Estudos Regionais de Juazeiro do 

Norte? Há lugar para o diálogo inter-religioso nesse contexto? Isso é o que 

problematizamos na produção do póstero capítulo desta dissertação.  
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5. O PADRE CÍCERO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: ABERTURA / 

FECHAMENTO AO DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO 

 

“O diálogo é uma exigência existencial.” 

(FREIRE, 2011, p. 109) 

 

Este capítulo está direcionado ao nosso objetivo específico de identificar o 

lugar do padre Cícero nas práticas pedagógicas das disciplinas Ensino Religioso e Estudos 

Regionais, problematizando a disposição dos professores para o diálogo inter-religioso. 

Na coleta de dados, utilizamos questionários semiestruturados aplicados com os docentes 

destas disciplinas, os quais foram elaborados de forma a contemplar a pesquisa conjunta 

sobre a beata Maria de Araújo, objeto de estudo da orientadora desta dissertação.    

 

Fotografia 13 - Círculo Reflexivo Biográfico – Juazeiro – 23-11-2017 

Pesquisa com Professores do Ensino Religioso e Estudos Regionais 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos pesquisadores (2017) 

 

Após orientações aos presentes, estes responderam questões sobre a realidade 

geral das duas mencionadas áreas109, mas também com perguntas específicas acerca o 

trabalho pedagógico envolvendo a figura do padre Cícero.  

                                                           
109 Parte dessa realidade foi considerada e analisada no capítulo 3 deste trabalho. 
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De um universo de 223 professores de Ensino Religioso no município 

(considerando a lista de docentes por escola nos turnos manhã e tarde do 6º ao 9º ano, em 

2017, fornecida pela Secretaria Municipal de Educação), 64 estiveram presentes no 

encontro. Destes, 33 responderam ao questionário de Ensino Religioso, 14 responderam 

ao questionário correspondente à disciplina de Estudos Regionais (são 110 docentes dessa 

disciplina no total), e 17 não responderam este ou aquele. 

A seguir, descrevemos e analisamos esta realidade considerando a perspectiva 

de produção com o diálogo em três dimensões (STECANELA, 2008, p. 15), com 

articulação entre interlocutores empíricos (os professores narradores), interlocutores 

teóricos como fundamentação e meus olhares enquanto pesquisador.   

 As discussões em torno do diálogo inter-religioso no contexto escolar e das 

disciplinas em evidência estarão amparadas nos pensamentos dos seguintes autores: Paulo 

Freire e os aportes teóricos que fundamentam uma educação libertadora, além de sua 

teoria da ação dialógica; Faustino Teixeira, Elias Wolff e Raimon Panikkar e suas 

contribuições para o diálogo inter-religioso. 

 

 

5.1 Desafios na prática pedagógica do Ensino Religioso  

 

A Constituição Federal brasileira em vigor (1988) prevê em seu Artigo 210 a 

fixação de conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar a 

formação básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN N°. 9.394/1996, 

Artigo 26) preconiza que os currículos da Educação Básica devam ter uma Base Nacional 

Comum (onde se situa oficialmente o Ensino Religioso), a ser complementada por uma 

parte diversificada (no caso da educação municipal pública de Juazeiro do Norte, por 

Estudos Regionais) em virtude das exigências das características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.    

Logo em seguida, o Artigo 27 da LDBEN inclui, como diretriz para os 

conteúdos curriculares da Educação Básica, a observação à difusão de valores 

fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem 

comum e à ordem democrática (Inciso I). 

As instituições escolares e os professores, como protagonistas das políticas 

nacionais de educação, precisam estar comprometidos com promoção de uma formação 
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na qual os educandos se sintam acolhidos, reconhecidos, desenvolvidos plenamente, 

tendo as suas diferenças respeitadas e todo o cuidado quanto ao enfrentamento à 

discriminação e ao preconceito; uma educação que contribua com a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva. 

Em um processo de formação educacional numa sociedade permeada de 

conflitos, onde comumente se tornam fatos os posicionamentos fundamentalistas e as 

manifestações de discriminação ou preconceito sobre religião, exige-se abertura à 

inclusão e ao pluralismo numa perspectiva do diálogo inter-religioso.  

Em Juazeiro do Norte, onde já tivemos situações como estas, conforme 

registrado por Olinda Monteiro (2016, p. 412)110, percebemos o Ensino Religioso e os 

Estudos Regionais como espaços curriculares privilegiado para a práxis do diálogo, para 

a busca pela compreensão dos fenômenos religiosos locais e para formação de uma 

cultura de paz.  

Nesse sentido, é indispensável que os educadores tenham uma visão de 

coletividade e possam considerar os princípios de participação social, de cultura e 

transcendência, de tradição religiosa e construção de paz; de relação entre escola e 

conhecimento religioso; de compreensão crítica e autônoma dos indivíduos. É necessária 

uma compreensão de educação como na teoria da ação dialógica proposta por Freire, uma 

educação onde “os sujeitos se encontram para transformar o mundo em co-laboração” 

(2011a, p. 227). 

Ao analisar a prática pedagógica dos Estudos Regionais e do Ensino 

Religioso em uma situação mais local, envolvendo professores do Ensino Fundamental 

de escolas da comunidade do “Horto” em Juazeiro do Norte, consideramos os ideais de 

uma educação como prática de liberdade, que pressupõe que seja próprio da consciência 

crítica o seu envolvimento com a realidade: “A criticidade para nós implica na 

apropriação crescente pelo homem de sua posição no contexto. Implica na sua inserção, 

na sua integração, na representação objetiva da realidade”. (FREIRE, 1967, p. 60 e 105). 

A inserção de temáticas relativas às dinâmicas sociais locais nos Estudos 

Regionais e no Ensino Religioso são parte da razão de ser destas disciplinas. Como 

                                                           
110 As autoras apresentam dois exemplos emblemáticos envolvendo intolerância religiosa na escola: Uma 

professora (certamente católica), criticada publicamente por uma professora evangélica por desenvolver 

como uma de suas temáticas os sete sacramentos católicos; uma criança, filha de “Pai de Santo” iniciada 

no Candomblé e caracterizada indumentariamente como tal, proibida de sentar perto dos colegas e vitimada 

como “demônio”.   
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prenunciado, interessou-nos aqui relacionar o contexto de inclusão/exclusão do padre 

Cícero e a disposição docente para o diálogo inter-religioso, o que a seguir analisamos.       

Indagados sobre se já trabalharam a figura do padre Cícero, 21 docentes 

do Ensino Religioso (63%) responderam que sim e 12 (36%) responderam que não. Aos 

que responderam que sim, solicitamos que informassem como incluíram a temática e 

quais foram os recursos utilizados.  

Os docentes apresentaram como formas/ocasiões de inserção dessa 

temática em suas aulas: ao tratar das origens das romarias; nos estudos sobre o fenômeno 

do milagre; dentro do contexto da religião católica; com uma perspectiva histórico-

cronológica, desde o seu nascimento até a morte ou com a comemoração do seu dia; 

trazendo as dicas que o padre deixou em relação à natureza; trazendo as questões 

históricas, políticas, simbolismos, entre outras; falando sobre a grande personalidade que 

foi o padre Cícero e sobre a romaria e o Juazeiro antigo; trazendo-o como uma figura 

religiosa para abordar as crenças e os costumes de cada religião; enfatizando-o como 

grande colaborador no desenvolvimento da cidade de Juazeiro e um benfeitor na 

contribuição da fé do povo nordestino; mostrando-o como cidadão e pessoa importante 

para a nossa cidade; trabalhando sobre sua vida como religioso e político; fazendo debates 

acerca da figura do padre Cícero e sua importância para a formação da religiosidade não 

só em Juazeiro, mas também do Nordeste. 

Quanto aos recursos mais utilizados, assim expuseram os professores: 

Vídeos (6), textos (5), livros (4), pesquisas (4), apostilas (3), fotos (3) biografia (2), 

debates (2). Nos seguintes casos, um professor mencionou cada recurso: aula de campo, 

trabalhos em sala, aula expositiva, seminários, cartilhas, exposições, imagens, filmes, 

documentários, visita aos museus mais próximos, recursos audiovisuais, textos, músicas, 

conversas (no período das romarias), romarias, pesquisas bibliográficas, folhetos, 

histórias, cordel, comentários feitos por idosos, imagens em slides, histórias em 

quadrinho. 

Aos que responderam que não trabalharam a figura do padre Cícero nas 

aulas de Ensino Religioso, solicitamos uma justificativa, as quais foram bem diversas.   

Alegando questões temporais, um docente informou que não houve tempo 

para isso (mas considerou a figura do padre Cícero nos Estudos Regionais), outro 

informou estar lecionando há apenas dois meses e, por isso, não teve oportunidade, 

enquanto um terceiro informou o mesmo (ainda não teve oportunidade), apesar dos 3 anos 

de atuação docente na disciplina. 
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Por questões temáticas para o Ensino Religioso, tivemos estas justificativas: 

por achar que é mais importante abordar os valores religiosos; a opção pelo foco na 

convivência social e as virtudes do cidadão; a preferência por iniciar por um resumo das 

principais religiões que são pouco conhecidas, para que os alunos pudessem conhecer a 

diversidade (apesar do imenso respeito pelo padre Cícero).  

Outros motivos que se enquadram em categorias diversas foram: a 

diversidade religiosa; não ter havido aula no mês de março (para este, pressupõe-se que 

apenas no mês de aniversário do padre é possível estudá-lo); a ausência de subsídios 

suficientes para trabalhar esse conteúdo; o fato de ainda não ter pensado como trabalhar 

a figura do padre Cícero em “religião”. Um alegou a pretensão de brevemente trabalhar 

(no último bimestre letivo do ano). Outro justificou não acreditar que o professor tenha 

que influenciar o aluno em relação à religião, evidenciando que o trabalho a história do 

padre Cícero e da beata deve acontecer nas aulas de História e Estudos Regionais. 

Alguns posicionamentos dos docentes evidenciam a não abertura para um 

trabalho que contribua com a viabilização do diálogo entre religiões. O Ensino Religioso, 

como previsto na Base Nacional Curricular Comum, deve adotar a pesquisa e o diálogo 

como princípios mediadores e articuladores dos processos de observação, identificação, 

análise, apropriação e ressignificação de saberes, visando o desenvolvimento de 

competências específicas.  

Se o professor diz buscar não trabalhar uma religião específica, se opta por 

lecionar outros elementos da formação humana e não sobre religião, ou crê que trabalhar 

um personagem de uma religião estará sendo proselitista, isso denota certo 

distanciamento da proposta da disciplina, cujo objeto é o conhecimento religioso. Se não 

se pode trabalhar pedagogicamente o padre Cícero no Ensino Religioso porque seria 

incitação à prática da religião à qual pertenceu este líder, também não haverá abertura 

para importantes aprendizagens advindas do conhecimento das manifestações dos 

fenômenos religiosos em diferentes culturas, envolvendo outros bens simbólicos 

humanos, inclusive da própria cultura dos educandos. 

É óbvio que a prática do Ensino Religioso não pode privilegiar nenhuma 

crença ou convicção. Alguns professores precisam entender que os fenômenos religiosos 

(também os locais), em suas múltiplas manifestações, são parte integrante do substrato 

cultural da humanidade. Os professores precisam compreender que o conhecimento 

crítico destes fenômenos é parte da busca pelo diálogo entre diferentes religiões, é parte 

da busca pela problematização das representações sociais preconceituosas sobre o outro, 
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da intolerância, da discriminação e da exclusão, contributos essenciais para a construção 

da paz social.  

O diálogo encontra-se previsto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Religioso do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, ao destacar, no 

item 1.3.5, que do profissional dessa disciplina se espera a disponibilidade para o diálogo 

e a capacidade de articulá-lo a partir de questões suscitadas no processo de aprendizagem 

do educando, cabendo ao docente escutar, mediar conflitos, facilitar esse diálogo e ser 

interlocutor na relação escola e comunidade. (FONAPER/PCNERs, 2009, p. 43). 

Ainda no questionário, solicitamos que os professores sugerissem conteúdos 

para futuras formações docentes do Ensino Religioso. Os mais recorrentemente 

apresentados foram: diversidade religiosa (8 professores), ética e cidadania (4 

professores), respeito às diversidades religiosas (3 professores), fé e sexualidade (2 

professores).  

2 professores optaram por não sugerir algum conteúdo e cada uma das 

sugestões a seguir apareceu 1 vez como indicação: História das religiões, o ateísmo 

enquanto religião, o Estado laico, a violência social hoje em Juazeiro, as tradições 

culturais (grupos folclóricos de Juazeiro), educação familiar, educação escolar e em 

outros setores, valores e virtudes, o ser humano como um ser religioso, religiosidade 

popular, como desenvolver uma cultura de paz, todas as religiões trabalhadas e cultuadas, 

ideologia de gênero, indisciplina e violência, princípios bíblicos na contemporaneidade, 

os desafios da juventude que preserva a cultura cristã, gravidez na adolescência, 

conhecimentos bíblicos, formação das religiões, mitos da nossa religião, legislação do 

Ensino Religioso, preconceito religioso, respeito às diferenças, valores sociais, éticos e 

morais dos cidadãos, família, tolerância, valores indígenas e africanos, relações humanas, 

beatos e sua importância na divulgação da religião, como criar crianças sem religião, 

importância de Deus na vida humana, combate ao ateísmo e agnosticismo [sic], 

direcionamento dado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o Ensino Religioso. 

Pelo que contatamos quanto a estes conteúdos, há uma compreensão por parte 

de alguns professores que dialoga com a educação numa perspectiva teórica integral que 

reivindica o reconhecimento da diversidade religiosa. Há, também, o entendimento que 

dialoga com um Ensino Religioso transdisciplinar, como parte da formação básica do 

cidadão, atrelada a isso a construção de sentidos pessoais a partir de valores ou princípios 

éticos, que inclusive estão articuladas aos objetivos da disciplina na atual proposta da 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL/MEC, 2017, p. 434). 
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  Notadamente, no entanto, percebemos alguns equívocos conceituais ou 

concepcionais em temas concernentes ao Ensino Religioso, como na sugestão do estudo 

sobre o ateísmo não apenas como postura intelectual dessacralizada, mas como “religião”, 

ou no exemplo da sugestão como tema de estudo o combate ao ateísmo e agnosticismo. 

A menos que neste último caso estivesse incutida a ideia do combate à prática do combate 

ao ateísmo e agnosticismo é que poderíamos pensar a viabilização de um debate 

pertinente. Ao que indica, a proposição aponta mais para a necessidade de inclusão, nas 

formações, de estudos sobre o que são ateísmo, agnosticismo, teísmo/ateísmo agnóstico 

ou sem religião. 

Outra vertente sugerida e a ser destacada é a inserção de conteúdos 

emergentes, que estariam mais vinculados às propostas das temáticas transversais, como 

ideologia de gênero, indisciplina e violência (inclusive a “violência social hoje em 

Juazeiro”), gravidez na adolescência, como criar crianças sem religião, relações humanas 

e família ou educação familiar.  

Obviamente, as sugestões trouxeram marcas dos vínculos pessoais religiosos 

dos docentes, a exemplo da recomendação de estudos sobre os “desafios da juventude 

que preserva a cultura cristã” ou sobre a “importância de Deus na vida humana”. 

Mais diretamente relacionados ao padre Cícero ou a algo que certamente um 

estudo sobre o mesmo emergiria a figura do levita, estas foram as sugestões de conteúdos 

para formações dos docentes do Ensino Religioso de Juazeiro do Norte: as questões 

religiosas do padre Cícero com a diocese e o vaticano, a excomunhão do padre Cícero 

(que não aconteceu), a reabilitação do padre Cícero, as questões sociais e o padre Cícero 

de hoje, romaria, história das beatas Mocinha e Maria de Araújo, importância da religião 

na formação de Juazeiro do Norte. 

Nos contextos socioculturais e religiosos desta cidade, considerar o padre 

Cícero como temática é tornar o Ensino Religioso mais autêntico, por possibilitar a busca 

pelo conhecimento de uma referência local que para muitos é sagrada. Se “o sagrado só 

se pode conhecer a partir da aproximação da experiência que o origina” (JUNQUEIRA e 

RIBEIRO, 2013, p. 37), estudar o padre Cícero nas escolas é temática potencial para 

aproximar os estudantes da compreensão das relações do homem com o divino, para 

aproximar as comunidades locais do ideal de conhecer para melhor conviver com as 

dinâmicas que envolvem este signo religioso.             

Concebemos estas proposições como parte das ações para o atendimento a 

um dos objetivos da disciplina trazido pela BNCC com base nos marcos normativos da 
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área: proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos, a 

partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos. 

(BRASIL/MEC, 2017, p 434). 

Questionados sobre se o professor se considera preparado pedagogicamente 

para lecionar o Ensino Religioso, 3% dos participantes responderam que não (1), 27% 

respondeu que sim, (9) e média de 69% respondeu parcialmente.   

Por ocasião das sugestões temáticas para futuras formações os docentes se 

pronunciaram reivindicando: elaboração de apostilas (4 professores); livros (3 

professores); disponibilização de textos atualizados (2 professores); material (2 

professores, sendo que um especificou “direcionado ao tempo e com sequência lógica dos 

textos, com cuidado à escrita ortográfica e informações “inexistentes”); materiais 

didáticos apropriados; acompanhamento pedagógico; realização de projetos, seminários, 

encontros e simpósio sobre religião; formação para o Ensino Fundamental dos Anos 

Iniciais; utilização de documentários, vídeos, fotos, registros de fatos. 

Após a realização do Círculo Reflexivo Biográfico – CRB – na modalidade 

Narrativa da Experiência Religiosa e após consolidados todos os dados da pesquisa com 

docentes do Ensino Religioso, solicitamos que as professoras desta disciplina que 

participaram deste Círculo analisassem os conteúdos sugeridos a apontassem os 5 mais 

relevantes. Das 4 professoras, 3 incluíram “história das religiões”, 2 elegeram “questões 

religiosas do padre Cícero com a Diocese e o Vaticano”, “a importância da religião na 

formação de Juazeiro do Norte”, “o ser humano como um ser religioso” e “religiosidade 

popular”. Os conteúdos que seguem surgiram apenas uma vez como indicação: ética e 

cidadania, valores e virtudes, como desenvolver uma cultura de paz; beata Maria de 

Araújo, diversidades religiosas, respeito às diversidades religiosas, tradições populares 

(grupos), beatos e beatas e sus importâncias para a religião popular, e violência social 

hoje em Juazeiro. 

Em ambas situações de sugestões, é notório que os docentes concebem o 

Ensino Religioso como uma alternativa para discutir problemas sociais além dos atinentes 

à religião, como o conflito religioso/intolerância religiosa. Também nos dois casos, vê-se 

a inserção de saberes necessários quanto aos estudos relativos à religião no contexto dos 

estudantes, neste caso, o de Juazeiro do Norte. 

Se o Ensino Religioso ou o ensino que encontra sua matéria prima na 

experiência religiosa trabalha com conteúdos que dizem respeito à espiritualidade, ou 

seja, à dimensão mais profunda do ser humano (NESSER, 2013), então é oportuno 
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lembrar que não poderíamos nos opor a trabalhar pedagogicamente sobre as relações dos 

estudantes com o transcendente. 

A partir de uma análise ao que os docentes apresentaram como motivos para 

considerarem o Ensino Religioso muito importante111, pedimos que as 4 professoras do 

supramencionado CRB integrassem os elementos propostos na lista de motivos e dessem 

uma definição para o Ensino Religioso. Uma consolidação às definições traz mais uma 

vez a disciplina como aquela que contribui para a harmonia no cotidiano familiar e social.  

Numa conceituação mais elaborada, as professoras entendem o Ensino 

Religioso como propiciador dos estudos sobre o conhecimento religioso e como relevante 

no processo de formação humana numa perspectiva integral. A disciplina é apresentada 

como aquela que deve considerar as práticas religiosas dos educandos e viabilizar, pelo 

diálogo, o respeito entre as diferentes religiões. 

Coerentemente, é parte da razão de ser do Ensino Religioso o conhecimento 

e o diálogo. A escola precisa disponibilizar o conhecimento religioso enquanto 

patrimônio da humanidade, tendo esse ensino como alternativa para garantir que todos os 

educandos tenham a possibilidade de dialogar. “Como nenhuma teoria sozinha explica 

completamente o processo humano, é o diálogo entre elas que possibilita construir 

explicações e referenciais, que escapam do uso ideológico, doutrinal ou catequético”. 

(FONAPER/PCNERs, 2009, p. 44 e 45. É o que também defende a teoria freireana e suas 

considerações sobre a essência do diálogo como “fenômeno humano”, na ação e na 

reflexão, como práxis, com vistas à transformação do mundo. Para Freire (2011, p. 107) 

“ensinar exige disponibilidade para o diálogo”. (Id. 2015, p. 132). 

 

 

5.2 Desafios na prática pedagógica dos Estudos Regionais 

 

Como vimos no capítulo no item 3.2 do capítulo 3, ao trazer a realidade dos 

Estudos Regionais em Juazeiro do Norte, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica e a Base Nacional Comum Curricular preveem a consideração a 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.  

Para Marques (2004), vivemos um momento em que a história, a arte, a 

geografia e as ciências sociais (podemos nesta relação a educação) se abrem para a 

                                                           
111 Os motivos encontram-se detalhados no capítulo 3, item 3.1.2 deste trabalho. 
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valorização da história local como política de inclusão do indivíduo em mundo repleto de 

informações globais. Ao mesmo tempo, temos um mundo cada vez mais abstrato e 

marcado por referências que unem o próximo e o distante e a realidade próxima é 

vilipendiada na medida em que há supervalorização de ideais e vivências de outros 

grupos, obstando a ponderação das representações e práticas locais. 

 O que vimos sobre a inserção dos estudos sobre o padre Cícero na disciplina 

Estudos Regionais em Juazeiro do Norte? Como fizemos com o Ensino Religioso na 

ocasião do encontro de 23 de novembro, lançamos a proposta aos professores dos Estudos 

Regionais para que nos falassem sobre suas práticas.   

Questionados sobre se já trabalharam a figura do padre Cícero, 100% dos 

docentes afirmaram já ter considerado o trabalho com a temática. Oportunamente 

solicitamos que nos informassem como incluíram a temática e quais foram os recursos 

utilizados.  

Alguns docentes (3) expuseram ter trabalhado o padre Cícero de forma a 

mostrar que o personagem em questão é o grande responsável pela grandeza da nossa 

região. Neste caso, 2 docentes destacaram: a região do Cariri – “em seus aspectos: 

políticos, religiosos e intelectuais” e em especial “a cidade do Juazeiro do Norte, no 

tocante à alegria que ele trouxe e continua no imaginário popular, como um santo”. 

Outro formato foi o trabalho contextualizado à história do Ceará (2 

professores), mostrando a importância de eclesiástico nesta, o que um docente mencionou 

ser um modo de possível “ativamento do senso histórico em que o aluno está inserido”.  

Também foram apresentados trabalhos com “trato da vida religiosa e política 

do padre Cícero”, envolvendo oralidade (2 professores), mostrando “a figura humana que 

envolve esta pessoa”, e usando artigos e pesquisas como subsídios teóricos “para 

apropriação de ideias que na prática trazem o padre Cícero como sujeito de seu tempo e 

de como sua influência pode ser compreendida não somente pelo viés de sua vida 

religiosa”. 

Quanto aos recursos utilizados, assim mencionaram: Livros (5 professores); 

apostilas (4 professores); textos impressos (4 professores); Vídeos (4 professores); 

palestras, filmes e documentários (2 professores); aulas de campo (2 professores), 

pesquisa na internet (2 professores), imagens, músicas e pesquisas em livros de autores 

do município (1 professor). 

Em relação aos conteúdos sugeridos para futuras formações docentes dos 

Estudos Regionais, houve quem destacou a necessidade de dar ênfase à prática; de mais 
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aprofundamento sobre a região do Cariri; de estudar a história do Juazeiro do Norte (2 

professores); de estudar as principais cidades da região, sobre a construção das cidades e 

sua importância econômica, religiosa e cultural. 

Conteúdos específicos foram alvitrados, a exemplo da Guerra de 14 (Sedição 

de Juazeiro de 1914); musicalidade da região; manifestações artísticas de companhias de 

dança e teatro presentes e atuantes nos municípios da região; discussões sobre violências 

simbólicas nos espaços escolares desta região; e reflexos das romarias na economia local. 

Mais relacionados ao nosso alvo de análise, assim indicaram como conteúdos: 

Formação com foco no padre Cícero (2 professores); informações e aprofundamentos 

sobre o padre Cícero e beata Maria de Araújo (1 professor); as beatas de Juazeiro do 

Norte; padre Cícero e as romarias (1 professor), este destacando, além da figura 

humanística do padre Cícero, a integração entre romarias e turismo religioso.  

 Entre os docentes, 2 não propuseram conteúdos. Alguns, oportunamente 

reivindicaram realização de aula de campo (3); livros divididos por série (ano), com 

conteúdo sequenciado (2); material didático elaborado pela secretaria para os alunos; 

realização de palestras com estudiosos no assunto; vídeos; filmes; documentários; 

músicas; exposições de fotos; seminários; melhoria na estrutura das escolas; melhores 

salários aos professores temporários. Alguns docentes apresentaram que os alunos 

demonstram desinteresse pela disciplina.  

Num contexto em que às vezes não se valorizam a história, a cultura ou as 

experiências comunitárias locais, é certo que isso traz implicações diretas quanto à 

compreensão e transformação do vivido, tanto quanto no que diz respeito à 

“transformação das vivências em signos de mobilização da memória coletiva e da 

identidade social”. (MARQUES e LIMA, 2004, p. 19). Por isso, concordamos com 

Marques (2004, p. 13) quando diz que pensar os universos de experiências construídos 

pelos grupos de referência pressupõe articular a memória local, em sua dinâmica de trocas 

e influências pelo outro, numa experiência de hibridação permanente nos processos de 

identificação.  

Depois da análise aos motivos apresentados pelos docentes como razões que 

justificam considerarem os Estudos Regionais como muito importantes (os motivos 

encontram-se detalhados no capítulo 3, subseção 3.2 desta dissertação), os professores 

participantes do Círculo Reflexivo Biográfico – CRB Juazeiro – foram incitados a 

elaborarem uma definição para esta disciplina. 
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Nas conceituações, os Estudos Regionais foram ressaltados: como área 

relevante para melhor compreensão das características únicas da região em seus aspectos 

naturais e humanos; como o estudo dos fatos históricos nacionais com repercussão 

regional; como estudo das origens da região, de outros fatos na história e na cultura do 

Ceará e da região Nordeste, das pessoas influentes no desenvolvimento das cidades da 

região local, como o padre Cícero e a beata Maria de Araújo em Juazeiro do Norte, 

consistindo área oportuna para a “construir na mente dos educandos o valor que herdamos 

dos nossos antepassados, entendendo o presente e preparando para o futuro”. 

Em se tratando das análises aos conteúdos sugeridos pelos professores dos 

Estudos Regionais, os envolvidos com o CRB Juazeiro destacaram: A história do Juazeiro 

do Norte (a exemplo da Guerra de 14) e a importância econômica, religiosa e cultural 

desta cidade; personagens como as beatas de Juazeiro (a exemplo da Maria de Araújo) e 

padre Cícero; reflexos das romarias na economia local. 

  Como conteúdos específicos não citados diretamente na pesquisa com os 

outros professores, os docentes do CRB Juazeiro incluíram: Estudo do folclore regional 

que acontece em Juazeiro (Horto); rezadeiras e curandeiros; tradições locais 

(penitências), renovações; o artesanato produzido em Juazeiro; os pontos positivos e 

negativos da romaria em Juazeiro e o cuidado com a preservação ao meio ambiente nesse 

período das peregrinações à cidade. 

Oralmente acerca do assunto, instigada a falar sobre a prática dos Estudos 

Regionais após sua narrativa, uma docente considerou que o padre Cícero poderia ser 

mais trabalhado, sem discriminação, sem esquecer outras manifestações religiosas 

presentes na região. Deixando o claro que tem muitas dúvidas acerca do assunto, assim 

provocou durante seu discurso sobre o movimento de peregrinação à cidade, supondo 

outros possíveis interlocutores: Porque que você vem até Juazeiro? Ah, porque eu estava 

doente... porque eu estava em tratamento e a doença era incurável e eu me apeguei ao 

padre Cícero e aquela doença foi embora. Afirmando se sentir comovida, continuou 

altercando: Porque uma pessoa a quilômetros de distância pede a intercessão, põe fé na 

ajuda dele, do padre Cícero e você... aqui bem pertinho fica se questionando o tempo 

todo? 

Com esse pronunciamento, podemos inferir ser uma professora consciente da 

amplitude que a temática alcança. São dela estas outras perguntas:  

 



  146 

 

 

 

Porque o padre Cícero aqui? Quem seria o Juazeiro se não fosse o padre 

Cícero? O que seria do padre Cícero... será se a beata não tivesse passado por isso, o 

suposto milagre... o que teria acontecido com o padre Cícero? Será se ele teria sido 

expulso? Se ele tivesse falado para o bispo dele o que estava passando [...]será que ele 

não iria de alguma maneira fazer algum exame, ou... enfim, buscar algum meio de não 

afetar o padre Cícero? 

 

Tais questões se coadunam aos elementos centrais da nossa pesquisa, quando 

nos perguntamos se os docentes do Ensino Religioso e dos Estudos Regionais de Juazeiro 

do Norte incluem o padre Cícero como temática em suas aulas. Constamos que todos os 

professores de Estudos Regionais participantes da pesquisa consideram ser viável o 

trabalho pedagógico voltado para o tema. No caso do Ensino Religioso, pouco mais da 

metade dos pesquisados (63%) considera sua viabilidade. Entre os demais (de 36%), 

houve quem considerasse que: esta deva ser pauta no ensino de História ou nos Estudos 

Regionais; é mais relevante abordar valores religiosos ou noções de “convivência social” 

e “virtudes do cidadão”; alguns professores de outras áreas já trabalham esse conteúdo; 

não procura especificar uma religião em suas aulas; o professor estaria influenciado o 

aluno em relação à religião. 

 

 

5.3 Ensino Religioso e Estudos Regionais: contribuições para viabilização do diálogo 

inter-religioso em torno do padre Cícero 

 

Como vimos nos itens anteriores, de modo geral, o padre Cícero é 

considerado pelos docentes dos Estudos Regionais. No caso do Ensino Religioso, o padre 

Cícero é levado em conta por alguns professores e por outros não. As justificativas para 

a não consideração ao tema demonstram a necessidade de reconhecimento do que é o 

Ensino Religioso, de qual é a sua importância, de quais são os seus marcos legais, quais 

são suas competências e objetos de conhecimento.  

Em uma análise à realidade das instituições de ensino onde os docentes 

participantes desta pesquisa lecionam112, percebemos que os documentos oficiais destas 

preveem o princípio de uma gestão democrática com observância ao pluralismo de ideias 

                                                           
112 Realidade detalhada no capítulo 2 desta dissertação. 
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e a previsão de convivência fundamentada no respeito às normas legais e nos princípios 

de responsabilidade, solidariedade, tolerância, ética e pluralidade cultural. Há uma 

abertura para que a escola seja um ambiente livre de discriminação, constrangimentos ou 

intolerância, independentemente das variantes sociais, como no caso dos credos e da 

religião.  Há exigência de que o respeito ao outro, independente das diferenças, seja uma 

prática recorrente da comunidade escolar no exercício de seus direitos e deveres.     

As duas escolas afirmam estar situadas em um contexto no qual a realidade 

socioeconômica é fortemente vinculada aos signos da religião católica, mas reconhecem 

que a diversidade cultural e religiosa presente na comunidade deve ser valorizada nas 

práticas pedagógicas docentes.     

  Diante das demandas sociais, sabemos que estes são posicionamentos 

pertinentes para uma instituição escolar. Reconhecemos, no entanto, que sua viabilidade 

é quase sempre um grande desafio, ainda mais quando o que se almeja é a viabilidade do 

diálogo entre as religiões. 

Acreditamos que o diálogo no contexto da formação dos indivíduos como 

grande contribuição para que ele mesmo – o diálogo – perpasse o plano das discussões, 

embora não seja algo tão simples. Como nos antecipa Panikkar (2007), o diálogo das 

religiões: pressupõe ser aberto – “a abertura é parte da essência do diálogo” (p. 49); 

precisa ser interior, emergindo as dimensões mais profundas do ser – “o diálogo intra-

religioso é o fundamento necessário ao diálogo inter-religioso” (p. 55); e dinamicamente 

deve ser linguístico, político, mítico, religioso, integral e permanente. Estes são elementos 

indispensáveis para que o diálogo entre práticas sociais religiosas seja uma possibilidade 

em nossa sociedade. Estes são elementos que precisam estar presentes em uma prática 

pedagógica condizente com a lógica desta intenção.   

Certificando que o diálogo se inicia conosco mesmos, reconhecemos que este 

pressupõe pôr em questão as nossas certezas. E isso só é possível quando pensamos sobre 

a nossa própria religião, a religião diferente que está mais próxima de nós e as demais 

religiões. O (re)conhecimento das práticas religiosas que estão no contexto dos educandos 

pelos próprios educandos torna-se, assim, essencial. 

Na comunidade pesquisada – o bairro Horto em Juazeiro do Norte – o diálogo 

iniciar-se-ia, por exemplo, pelo (re)conhecimento das práticas religiosas locais – sobre o 

cristianismo, sobre as romarias ou manifestações de outras religiões ali existentes, sobre 

os penitentes, as beatas, sobre o padre Cícero, devendo ir além da manipulação de ideias 

ou das verdades preestabelecidas.   



  148 

 

 

 

Elegemos o padre Cícero como elemento de análise para saber se há abertura 

para o diálogo inter-religioso nas práticas pedagógicas dos docentes das escolas de Ensino 

Fundamental na referida comunidade. Os professores destas escolas apresentam-se 

abertos a desenvolver ações pedagógicas voltadas para o conhecimento sobre o padre 

Cícero. Segundo eles, há um trabalho durante o ano que se intensifica no mês de março, 

na semana do padre Cícero, por ocasião da celebração ao dia 24 de março, aniversário de 

nascimento do clérigo.  

A coordenadora pedagógica de uma das escolas afirmou que nesta semana do 

padre Cícero de 2017 houve, por iniciativa de uma professora, um momento de interação 

envolvendo alunos dos anos iniciais e um artesão da comunidade que fabrica imagens de 

santos e do padre Cícero. Nos anos finais, o trabalho ficou a critério do professor. A 

professora dos Estudos Regionais mencionou a intenção de trabalhar os preceitos 

ecológicos do padre Cícero.  

A outra escola afirmou que no início da semana houve a abertura na qual se 

cantaram benditos com alunos dos anos iniciais e que o trabalho nos anos finais ocorreu 

em sala envolvendo confecção de cartazes, exibição de filmes, escrita de textos, gincana 

e realização da renovação, momento de oração no qual se revigora a devoção ao Sagrado 

Coração de Jesus, que segundo a tradição em Juazeiro do Norte teria sido o padre Cícero 

o maior incentivador dessa prática. No dia que antecede o feriado municipal pelo 

aniversário do padre (23/03), presenciamos a exposição de cartazes com desenhos e 

textos, a leitura pública de algumas produções escritas realizadas pelos alunos, a 

encenação em que uma estudante narrava, enquanto outros protagonizavam a história do 

milagre em Juazeiro e todos cantando parabéns ao lado do bolo do padre Cícero. 

Estas práticas observadas confirmam o que também depreendemos a partir de 

uma pesquisa que realizamos com os estudantes durante uma palestra proferida pela 

professora Ercília Maria Braga de Olinda, orientadora deste trabalho, em uma das escolas 

investigadas. Ocorrida no dia 02 de fevereiro, um dos dias mais intensos da romaria de 

Nossa Senhora das Candeias, a temática desenvolvida foi “Juazeiro: terra de fé e 

trabalho”. As crianças e os adolescentes foram desafiados a se posicionarem a partir das 

seguintes ideias: “Para mim, Juazeiro do Norte significa” e “O que eu não sei e gostaria 

de saber sobre o padre Cícero?”. As respostas a esses desafios revelaram dúvidas, 

curiosidades e equívocos nem sempre simples de serem elucidados pelos professores, 

frente à amplitude do tema. 
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Fotografia 14 - Palestra da Professora Ercília na Escola Sebastião Teixeira Lima 

Horto – Juazeiro do Norte – 02-11-2017 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos pesquisadores (2017) 

 

A dificuldade em lidar com a temática foi muito elucidada pelos professores, 

tanto por aqueles que já a levaram para a sala de quanto aqueles que ainda não 

trabalharam. Realmente falar sobre o padre Cícero não é algo tão simples. Minha 

experiência de mais de dois anos estudando a literatura sobre “O Padim” me convenceu 

disso. Conhecer o seu percurso em vida e compreender as marcas de suas ações ainda 

fortemente vivas na mente e no coração de seus fiéis é ofício por demais complexo, por 

isso, trazer o padre Cícero para a sala de aula como uma das alternativas para tratar dos 

conhecimentos religiosos locais requer maiores aprofundamentos por parte dos 

professores.   

Mas, é quando não temos dúvidas ou temos opiniões firmemente 

estabelecidas e quando já acreditamos ter alcançado a verdade que não enxergamos a 

necessidade do diálogo. No contexto pesquisado, percebemos mais possibilidades de 

abertura que fechamento ao diálogo, embora saibamos que a realidade no cotidiano 

escolar esteja ligada a vieses pragmáticos de transmissões de conteúdos, de ação pela ação 

sem reflexão, de amadorismos, de acelerados ativismos. 

Numa dissociação entre teoria e prática, vemos na atualidade um sistema 

educacional e consequentemente uma escola produtivista e utilitarista, que age mais para 

corresponder aos resultados exigidos nas avaliações em larga escala nacional e estadual, 
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com predomínio à ênfase aos conhecimentos linguísticos e matemáticos. Distante da 

práxis verdadeira, como anunciou Freire (2011, p. 108), se “se enfatiza ou exclusiviza a 

ação com sacrifício da reflexão, a palavra se converte em ativismo” e a escola caminha 

para o impedimento ao diálogo. 

   Essas constatações apontam para a já antiga remota necessidade de que a 

escola básica fundamental esteja em permanente reconfiguração, mais aberta à formação 

crítico-reflexiva, por isso libertadora. É preciso, como na teoria da ação dialógica 

freireana, que os sujeitos se encontrem para transformar o mundo em “co-laboração” 

(FREIRE, 2011, p. 227). 

O pensamento freireano considera que o alcance da efetividade e eficácia da 

proposta de educação como prática de liberdade é possível quando se assegura a livre e 

crítica participação dos educandos no processo. Os educandos não estão na escola apenas 

para conhecerem e contemplarem a realidade do mundo. Essa realidade precisa ser 

humanizada e esse espaço de formação é também espaço de humanização do próprio ser 

humano, humanização que se dá pela essência da educação como prática de liberdade: a 

dialogicidade. “Existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 

pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir 

deles novo pronunciar”. (FREIRE, 2011, p. 108). É, portanto, uma educação mediada 

essencialmente pela palavra, pela ação-reflexão, pelo diálogo. 

Ao dizer que existir “é um conceito dinâmico”, Freire (1967, p. 59) enfatiza 

que a essência da existência humana pressupõe “dialogação eterna do homem com o 

homem. Do homem com o mundo. Do homem com seu Criador. É essa dialogação do 

homem sobre o mundo e com o mundo mesmo, sobre os desafios e problemas, que o faz 

histórico”. Tais assertivas, contextualizadas ao nosso objeto de estudo, mais nos 

asseguram quanto à validade de discutir os desafios e problemas atinentes às demandas 

do fenômeno religioso na escola, de permitir que a sala de aula seja um espaço para se 

ouvir, falar e problematizar tal fenômeno como elemento da realidade dos educandos, 

reconfirmando-o como parte daquilo que os faz históricos e possivelmente críticos e mais 

libertos na forma de pensar e praticar, ou não, a religião.  

A educação de perspectiva libertadora na prática pedagógica nos Estudos 

Regionais é aquela que permite o diálogo com a história e a memória e suas dinâmicas. 

No Ensino Religioso, também reconhece a existência da pluralidade nas relações do 

homem com o mundo, com o transcendente. Reconhece, como Freire, que somente o 

homem é capaz de transcender. 
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(...) A sua transcendência, acrescente-se, não é um dado apenas de sua 

qualidade ‘espiritual’ no sentido em que a estuda Erick Kahler. Não é o 

resultado exclusivo da transitividade de sua consciência, que o permite auto-

objetivar-se e, a partir daí, reconhecer órbitas existenciais diferentes, distinguir 

um ‘eu’ de um ‘não eu’. A sua transcendência está também, para nós, na raiz 

de sua finitude. Na consciência que tem desta finitude. Do ser inacabado que é 

e cuja plenitude se acha na ligação com seu Criador. Ligação que, pela própria 

essência, jamais será de dominação ou de domesticação, mas sempre de 

libertação. Daí que a Religião — religare — que encarna este sentido 

transcendental das relações do homem, jamais deva ser um instrumento de sua 

alienação. Exatamente porque, ser finito e indigente, tem o homem na 

transcendência, pelo amor, o seu retorno à sua Fonte, que o liberta. (1967, p. 

40) 

 

Embora a transcendência não se limite à dimensão religiosa, Paulo Freire a 

considera ao evidenciá-la diante do reconhecimento da finitude humana, do homem na 

relação com o “Criador”, diante das relações do homem numa interação não alienante 

cuja essência é de libertação. A religião seria tratada pedagogicamente, assim, no sentido 

definido por Panikkar, como “aquilo que ‘religa’ o ser humano consigo mesmo, com seus 

semelhantes, com o mundo e com o divino” (2007, p. 128). O diálogo entre as religiões 

na escola dar-se ia de maneira horizontal, nutrido, no dizer Freire “do amor, da humildade, 

da esperança, da fé, da confiança” (1967, p. 107), fazendo-se, professores e educandos, 

críticos na busca pela compreensão do fenômeno religioso.  

Em suas “Primeiras palavras” na Pedagogia do Oprimido (2011, p. 34), ao 

discorrer sobre a educação libertadora, Freire lembra do cuidado que se deve ter com os 

“círculos de segurança”, onde cada uma tem a sua verdade e onde se firma a sectarização 

“sempre castradora, pelo fanatismo de que se nutre”, sectarização “mítica, por isto, 

alienante” e “irracional” pelo potencial que tem de falsear a realidade, como se esta não 

pudesse ser transformada.   

Tal sectarização, que nega a liberdade, é tida como empecilho para a 

emancipação dos homens e uma alternativa é proposta: a “radicalização do 

revolucionário”. O homem radical, comprometido com a libertação dos homens não 

aprisionaria a própria realidade em seus “círculos de segurança”. Ao contrário, inscrever-

se-ia na realidade para, conhecendo-a melhor, melhor possa transformá-la. (Ibid., p.37). 

Investigar sobre como os professores veem o padre Cícero e de que forma 

essa visão repercute em suas práticas pedagógicas nos Estudos Regionais e do Ensino 

Religioso foi também perceber em que medida há disposição para o diálogo inter-

religioso, um dos mais importantes desafios do nosso tempo, onde, segundo os escritos 

de Faustino Teixeira (2014ª, p. 31), “não há horizonte possível de paz sem essa dinâmica 
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de despojamento, atenção e abertura que acompanha o movimento de conversação com a 

alteridade”, uma abertura ao mesmo tempo ameaçada pelo fundamentalismo religioso e 

seus projetos de limitação de todo pluralismo e a rejeição de qualquer perspectiva 

hermenêutica (2014b, p 106). 

Na moderna sociedade, onde vislumbramos nuances de valorização da 

diversidade, das noções de democracia e de tolerância é onde também vemos tensões por 

questões religiosas. De acordo com Wolff, (2014, p. 5), em cerca de 60 países há grupos 

tradicionais e novos movimentos religiosos concorrendo na conquista do espaço social. 

Os primeiros, em alguns lugares, fundindo questões religiosas com questões 

socioculturais, propondo uma “espécie de teocracia moral”, com posições nacionalistas 

de caráter identitário e implantação dos métodos da perseguição, da guerra, da prática do 

terrorismo e do cerceamento da liberdade religiosa.   

No caso brasileiro, por exemplo, contamos com líderes no Congresso 

Nacional e seus posicionamentos ultraconservadores, posturas fundamentalistas e 

exclusivistas, promotoras de conflitos que mais agressivamente fomentam a intolerância, 

descaracterizando a religião em sua essência como portadora de paz. 

Em Juazeiro do Norte, conforme anunciamos tivemos casos de intolerância 

religiosa na escola, demonstrando que a diversidade sociocultural religiosa implica 

desafios para diferentes campos do conhecimento, inclusive para a área da educação e 

especificamente para o Ensino Religioso. Os conflitos religiosos mundiais e locais 

envolvendo religião e a intensificação das formas de crer são sinais da necessidade do 

encontro, da cooperação, do diálogo entre pessoas de diferentes religiões. 

Wolff (2014, p. 5), no editorial da Revista Brasileira de Diálogo Ecumênico 

e Inter-Religioso apresenta três posturas perceptíveis diante do pluralismo religioso atual: 

1. Resistência e oposição com tendências de exclusivismo e fundamentalismo; 

2. Tolerância, considerando que não se pode impedir a livre manifestação de 

cada pessoa ou grupo; 

3. Acolhida, com o devido reconhecimento do valor do outro e disposição 

para o diálogo, a convivência e o enriquecimento mútuo. 

Ao mesmo tempo em que temos tendências intensificadoras de conflitos – “as 

distinções religiosas vão-se tornando, em muitos lugares, não apenas tensas, como 

também imediatas”, diz Geertz (2001, p. 158) – temos as possibilidades de compreensão 

da fé do outro pelo exercício da tolerância e do diálogo.  
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O diálogo entre pessoas de diferentes religiões, considera Wolff (2014, p. 7), 

torna-se um convite à superação dos limites da própria religião, na medida em que estas 

cooperem no que existe de mais preciosos em cada uma delas: a articulação do sentido da 

vida. Esse “sentido da vida” é entendido pelo referido autor como “elemento espiritual 

fundante e motivador da existência, sua razão primeira e última, o fio de conexão da 

totalidade do significado do ser e do existir humano”. 

O diálogo inter-religioso é uma alternativa para possibilidades de atuação das 

religiões no sentido de assegurar uma ética de superação dos conflitos. Citando o líder 

budista Dalai Lama, Teixeira (2003, p. 21) lembra que “toda religião praticada segundo 

o espírito que a inspira tem por objeto a felicidade dos seres e de ser um fator de paz”. 

Como alcançar essa felicidade e essa paz se se recusa o reconhecimento do diferente e 

sua comunhão com ele? Como aproximar-se desse ideal, se se recusa conhecer mais de 

forma aprofundada os fenômenos religiosos locais, próximo à realidade dos educandos? 

Sem esse reconhecimento e sem uma interação harmoniosa entre as diferentes vivências 

com o absoluto, a tendência é que tais experiências estejam segregadas, de modo a excluir 

o outro, ou que o contato sucedido entre elas seja menos de integridade e mais de 

desumanização.  

A abertura para o diálogo pressupõe o reconhecimento da existência das 

diferenças, a abertura para as mudanças na forma de pensar e se relacionar com a religião 

do outro. Não sendo tão simples na prática, exige “certa experiência que transcende o 

reino mental” (...) “um certo elemento místico na própria vida”, Panikkar (1996, apud 

TEIXEIRA, 2014ª, p. 35), sem o qual “não se pode superar o particularismo da própria 

religiosidade, e menos ainda ampliá-la e aprofundá-la ao ser defrontado com uma 

experiência diferente”. 

Para o Faustino Teixeira (2014b, p. 71-77) há cinco condições essenciais para 

que o diálogo inter-religioso aconteça: 

1. A consciência da humildade – Pressupondo disponibilidade interior e 

acolhimento, atenção e respeito ao outro, percepção consciente dos limites e a percepção 

da presença de um mistério que a todos ultrapassa; 

2. A abertura ao valor da alteridade – Estando na base do diálogo a percepção 

do valor da diversidade que traduz a riqueza da experiência humana, a alteridade se firma 

como espaço de encontro com o outro, encontro em que se disponibiliza ao aprendizado 

da diferença; 
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3. A fidelidade à própria tradição – O diálogo enriquece e adquire 

sustentação quando acompanhado pelo aprofundamento do próprio compromisso 

identitário. Aqueles que sabem encontrar e reconhecer o valor de suas próprias tradições 

e que buscam o seu aprofundamento permanente são os que estão, segundo Dalai Lama 

(1996 apud TEIXEIRA, 2014b, p. 75) em “melhor posição para apreciar e avaliar a 

preciosidade das outras tradições”; 

4. A busca comum da verdade – A ocorrência do diálogo exige disposição 

não apenas para apreender e receber os valores positivos presentes nas tradições religiosas 

dos outros: exige abertura à verdade que os envolve e ultrapassa. “Há mais verdade 

(religiosa) em todas as religiões do que numa única”, diz o autor citando Schillebeeckx 

(1994, loc. cit.); 

5. A ecumene da compaixão – Que diz respeito à profunda vontade de 

“remediar todas as formas de sofrimento que corroem a humanidade e a criação”. Envolve 

“empatia, cuidado e responsabilidade para com todos os semelhantes e, em particular, 

aqueles que mais sofrem” (p. 76). 

No diálogo inter-religioso em contexto educacional, correspondente ao 

diálogo entre professores e estudantes de diferentes religiões, essas mesmas condições 

sobrescritas são exigidas em um trabalho pedagógico com um Ensino Religioso que se 

pretenda dialógico. 

Vejamos um fato trazido pela professora Izabel Monteiro, (OLINDA E 

MONTEIRO, 2016, p. 413), em investigação sobre religiões de matrizes africanas em 

Juazeiro do Norte: 

 
Certo dia, na roda de conversa com crianças da Educação Infantil V, um garoto 

quis contar uma novidade. Ao perguntar o que ele queria dizer, ele me falou 

que tinha ido a uma festa. Em seguida, se calou, ficando quieto e não dizendo 

mais nada. Lembrei que estávamos no final do mês de setembro e que no final 

de semana havia acontecido a festa de Cosmo e Damião nos terreiros do bairro. 

Então lembrei-me também que aquela criança era neta de babalorixá, ou 

zelador de orixás, no Candomblé. Então falei para a turma sobre qual festa ele 

estava falando. O garoto tomou um susto e disse: ‘Como tu sabe?’ Ele veio 

dizer no meu ouvido que era segredo, que seu pai disse que não podia falar. 

Ficou com os olhos arregalados, com total espanto e repetiu: Não posso 

contar!. 

 

Casos como esses, passados nos interiores das escolas e que refletem 

problemáticas presentes em outras instâncias sociais, levam-nos a considerar aquilo que 

Freire alertou como ação fundamental (2011, p. 86): “dialogar sobre a negação do próprio 
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diálogo”. Para que esse “assalto desumanizante” de perda do direito primordial de dizer 

a palavra não continue, é preciso (re)conquistar esse direito.  

Se esse diálogo é um momento de reflexão e ação dos sujeitos envolvidos, 

um encontro em que os homens podem se solidarizar e se compreender, esse não pode 

ser um ato de “depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples 

troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes” (Ibid., p. 109).  

Não sendo “discussão guerreira” e ou “polêmica”, mas o encontro daqueles 

que se comprometem com a “pronúncia do mundo”, buscando a verdade sem impor a sua, 

é esse diálogo “uma exigência existencial”. “Se é dizendo a palavra com que, 

pronunciando o mundo, os homens o transformam, o diálogo se impõe como caminho 

pelo qual os homens ganham significação enquanto homens”. (loc. cit.).  “O diálogo, 

como encontro dos homens para a ‘pronúncia’ do mundo, é uma condição fundamental 

para a sua real humanização”. (FREIRE, 2011, p. 185). 

Para a humanização é necessário diálogo, para o diálogo é preciso libertar-se 

dos preconceitos prejudiciais à harmoniosa união entre as pessoas. É comum ouvirmos 

prejulgamentos infundados sobre o padre Cícero ou perceber a ignorância àquilo que o 

senso comum ricamente nos oferece e a escola precisa estar atenta a isso.  

No dia 7 de novembro de 2017, realizamos uma entrevista com a Irmã 

Annette sobre como ela percebe o tratamento dado ao padre Cícero nas escolas em 

Juazeiro do Norte. Concordamos com a mesma quando opinou e questionou: “[...] nas 

escolas se fala... eu acho que se fala pouco. Os professores não sabem de muita coisa. 

Como é que vão falar do padre Cícero se não conhecem?”.  

Como ela, acreditamos que de maneira geral não há aversão em falar sobre o 

padre Cícero. Conforme vimos ao longo deste trabalho, no entanto, as ações pedagógicas 

envolvendo a temática precisam ser sistematizadas e há a necessidade de maiores 

investimentos na formação dos professores. A abertura ao diálogo sobre o padre Cícero e 

sobre os fenômenos religiosos no contexto de Juazeiro do Norte consiste relevante passo 

para que a escola firme inserção na luta contra os exclusivismos e fundamentalismos, 

contra a intolerância e a favor do acolhimento e da construção da paz social. Entre tantas 

incompreensões que existem sobre o padre Cícero é preciso continuar a busca por 

conhecê-lo mais. Como sabiamente a Irmã Annette advertiu, “se os professores não fazem 

um esforço para estudar essa riqueza incrível, da cultura de Juazeiro e da importância do 

padre Cícero, não vai acontecer muita coisa”. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As perguntas que nortearam as nossas buscas fizeram-nos passar por desafios 

vários. Foram muitas leituras díspares e debates polêmicos ponderados sobre o padre 

Cícero que nos conduziram a (re)escritas, (re)análises e conflituosas interpretações no 

sentido de compreendê-lo a partir da literatura especializada. 

Estudar como o padre Cícero é visto e trabalhado pedagogicamente na escola 

de Juazeiro do Norte foi percorrer caminhos de reconfirmação à inegável relevância dessa 

seminal figura nos contextos socioculturais, político-econômicos e educacionais deste 

município, onde  o “Padim” teve muitas iniciativas sociais, como a de manter as primeiras 

instituições de educação e o incentivo  formação de outras, chegando a declarar no seu 

testamento o amor pela cidade e o acalento de que a fundação de colégios nesta terra seria 

a maior tranquilidade para a sua alma na outra vida.  

Como figura polêmica para o universo acadêmico, mas que toca no mais 

sensível íntimo do povo simples do Nordeste brasileiro, o padre Cícero continuará sendo, 

diante de tantas perguntas com diferentes, incompletas ou inexistentes respostas, motivo 

de buscas por entender o potencial de sua influência com o social e com o transcendente; 

o seu cruzamento entre o humano e o divino; suas ações concretas de atendimento aos 

desvalidos, tanto enquanto vivo quanto após a sua morte. 

As características que o envolvem nos fariam categorizá-lo, comparado à vida 

de alguns outros nomes católicos, como santo. Diferencial, no entanto, porque não socorre 

o necessitado em alguma precisão específica como os demais santos: O “Padrinho” atende 

a quem o busca como auxílio nas causas mais amplamente diversas.   

Há quem critica e duvida dessa condição por achar que a santidade seria 

incompatível com a falibilidade humana, mas esquecendo-se que a santidade é 

humanidade e que cada santo já consagrado também mostrou os limites de sua glória. 

Se o padre Cícero fosse de fácil compreensão, não seria objeto de tantos 

estudos e não seria tão complexo para o nosso racionalismo científico. As descobertas 

desta investigação nos convenceram de que trabalhar pedagogicamente um personagem 

tão multiplamente definido é tarefa que exige criteriosas pesquisas e coerentes estratégias 

até levá-lo para a sala de aula como temática de estudo.  

A despeito dessa exigência, pesquisas anteriormente realizadas em nosso  

Grupo de Pesquisa Dialogicidade Formação Humana e Narrativas mostraram que o padre 
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Cícero já foi e é de alguma forma trabalhado nas escolas de Juazeiro do Norte, revelando 

as dificuldades atinentes ao tema e impulsionando-nos a entender melhor essa realidade.      

Por isso, perguntamos: Qual é a visão dos professores do Ensino 

Religioso e dos Estudos Regionais sobre o padre Cícero? Esta foi a nossa primeira 

questão orientadora definida no projeto de investigação, contextualizada à realidade das 

duas escolas de Ensino Fundamental do bairro Horto em Juazeiro do Norte. Ao longo das 

análises percebemos a abundância de sentidos que a imagem do padre Cícero comporta. 

Nesta pesquisa (auto)biográfica, onde muitos saberes foram ricamente 

compartilhados, destaco o Círculo Reflexivo Biográfico como dispositivo de investigação 

e formação potencial para nos aproximar do objeto de estudo mais humana e 

autenticamente, ligando-nos à realidade social que está impregnada nos sujeitos 

narradores, sem perdas do necessário rigor demandado pela ciência.      

Nas narrativas trazidas pelos 9 professores participantes do Círculo Reflexivo 

Biográfico em Juazeiro do Norte, todos consideram a relevância do padre Cícero, tendo 

predomínio as concepções vinculadas às experiências sacras de familiares ou próprias 

com o sacerdote.  

O exposto parcialmente responde um segundo questionamento elaborado no 

início da nossa pesquisa: Como as ideias e crenças sobre o patriarca de Juazeiro do 

Norte foram construídas por esses professores? Surgiram a partir das experiências de 

ouvirem falar, de leituras realizadas ou por terem ministrado aulas sobre o padre Cícero, 

mas sobretudo pelas influências de familiares próximos e suas práticas religiosas. Há que 

se considerar que alguns docentes explicitaram ou prenunciaram experiências próprias de 

busca ao sacerdote para o alcance de graças, tendo os seus apelos atendidos.       

O padre Cícero surgiu como um ente de devoção ou admiração, um ser 

protetor, símbolo sagrado, um santo ou um líder social que, por sua notoriedade, é 

adjetivado como grande homem.    

E quais são as práticas pedagógicas derivadas dessas visões sobre o padre 

Cícero? Compreendemos que as formas de ação dos docentes derivam de um complexo 

de experiências desenvolvidas individual e socialmente, de uma rede saberes e de 

subjetividades construídas ao longo de suas vidas. Assim, deduzimos que as práticas neste 

contexto perpassam as concepções que se têm do padre Cícero, mas sempre se voltam a 

estas.  

As ações observadas nos impelem a concluir que é marcante a ausência de 

estratégias diferentes daquelas proporcionadas pela educação comumente estruturada no 
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cotidiano da escola. Desse modo, é preciso que os professores se tornem verdadeiros 

pesquisadores do padre Cícero e viabilizem a prática da autonomia dos educandos na 

reflexão formal (na pesquisa), ao mesmo tempo reunindo estratégias de aprendizagem 

formal e informal, saberes científicos e senso comum, sem nunca deixar de considerar a 

realidade dos estudantes, sendo coerentes naquilo que ensinam, em um processo no qual 

o pensamento crítico esteja presente. 

Estudar o padre Cícero não seria, nesse sentido, apenas levantar dados 

biográficos, não seria realizar esquemas de perguntas/respostas sem estímulo à reflexão 

e à criação ou simplesmente repetir práticas da tradição, como no caso da renovação ao 

Sagrado Coração de Jesus realizada na escola para celebrar o aniversário desse 

personagem histórico. Os professores precisam se dispor a modificar, melhorar 

qualitativamente e refletir a própria ação, fazendo de suas práticas uma permanente busca 

de soluções para os desafios que estas apresentam.                                           

Em que medida as práticas pedagógicas que tomam o padre Cícero como 

temática central favorecem o diálogo inter-religioso? 

Nos documentos legais das instituições de ensino pesquisadas, encontramos 

referências às marcas identitárias do catolicismo na comunidade onde estão situadas e 

constatamos a previsão da consideração a esse contexto em suas ações. Também, vemos 

a afirmação a uma proposta de gestão pedagógica coerente com os ideais de democracia, 

de zelo pelas práticas éticas, de tolerância, solidariedade e de reconhecimento e respeito 

ao diferente.  

Considerando os Regimentos Internos e os Projetos Político-Pedagógicos 

como construções coletivas das instituições, portanto, há uma predisposição das escolas 

e dos professores para o diálogo, embora saibamos que a realidade cotidiana traga consigo 

alguns entraves que dificultam a sua viabilização.  

 É certo que a escola deva ter abertura para práticas mediadoras de conflitos, 

inclusive aqueles gerados por motivos de credo ou religião. Conhecer melhor os 

fenômenos religiosos locais, como os relativos ao padre Cícero, por exemplo, viria a 

contribuir para entendimentos favoráveis à convivência pacífica, mas não passiva, com a 

diversidade presente na realidade social mais próxima dos educandos.  

O autêntico diálogo numa perspectiva inter-religiosa, ainda distante de sua 

efetivação como proposta nas escolas, deve começar por conhecer a própria realidade, de 

modo que os credos religiosos sejam respeitados, que a fé própria e a fé do outro não 
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sejam vistas como inferiores ou superiores entre si, e sim como fés diferentes e fés 

possíveis.  

Sabemos que a abertura crítica a práticas pedagógicas coerentes com a luta 

contra qualquer forma de discriminação não é algo tão simples. É uma abertura que deve 

nos mobilizar para o diálogo também com a fé intolerante. Uma fé que impugna os 

direitos humanos, esta deve ser sempre problematizada. 

As duas escolas pesquisadas consideram a realidade sociorreligiosa da 

comunidade onde estão inseridas e reconhecem documentalmente que a diversidade 

cultural e religiosa presente na comunidade deve ser valorizada nas práticas pedagógicas 

docentes, onde necessariamente o padre Cícero seria previsto como tema. Esta é uma 

postura coerente com uma proposta de educação contextualizada, mas as formas de 

trabalho envolvendo o padre Cícero ainda encontram-se distantes no sentido de garantir 

a viabilização do diálogo entre as religiões. 

O currículo das disciplinas no município após a aprovação da Base Nacional 

Comum Curricular - (BNCC) em dezembro de 2017 encontra-se em construção, 

formalmente desde a instituição da Comissão de Currículo para direcionar a proposta 

curricular de Juazeiro do Norte, em 04 de junho de 2018.    

As orientações curriculares da Secretaria Municipal de Educação para a 

construção do plano anual do Ensino Religioso dos anos finais do Ensino Fundamental 

nas escolas em 2018 encontram-se em consonância com a BNCC, todavia, ainda não 

houve formação para tratar do assunto com os professores. Constatamos que algumas 

escolas estão considerando a proposta e outras não. 

Não há alusão direta ao padre Cícero nesta proposta, embora saibamos da 

possibilidade de sua inserção quando a secretaria sugere realizar trabalho de pesquisa 

sobre os ensinamentos religiosos vivenciados na família; sobre tradições, valores 

culturais e líderes religiosos; sobre a religiosidade na cidade de Juazeiro.  

Quanto aos Estudos Regionais, as propostas para as turmas de 6º ao 9º ano 

encontram-se pautadas nas unidades temáticas da obra “Juazeiro do Norte: Cidade da 

Gente”, organizada por iniciativa da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação, 

onde o padre Cícero surge de forma mais direta e amplamente como tema, sendo o ícone 

(mascote) que ilustra e apresenta todo o livro e é trabalhado nos diversos aspectos, como 

históricos, políticos, socioambientais e religiosos. Até a conclusão deste trabalho, as 

escolas receberam as orientações curriculares, porém, ainda não acessaram o material e 

os professores apenas tiveram um prenúncio de que haveria formação acerca do mesmo.      
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Entendemos tais propostas como continuidade das tentativas de que os 

impasses, as dúvidas e os entraves dessas disciplinas sejam amenizados, agora com os 

nortes favorecidos pela Base Nacional Comum Curricular (no caso do Ensino Religioso) 

e com o perceptível interesse da atual gestão da educação municipal em se aproximar do 

ideal de qualidade do ensino-aprendizagem, apesar da histórica cultura de incúria 

encontrada nas escolas públicas.  

As declarações de abertura ao diálogo por parte da secretária de educação, da 

diretora pedagógica e dos coordenadores do Ensino Religioso e dos Estudos Regionais, 

na Secretaria Municipal de Educação, são parte da esperança de que esta disponibilidade 

seja reconfirmada pelos gestores escolares e pelos professores na sala de aula.  

Toda iniciativa da Secretaria de Educação nesse sentido precisa oportunizar 

que estes educadores estejam inseridos nos processos de formação. Não apenas os 

gestores e nem somente os professores, a fim de que haja entendimentos nas decisões e 

práticas no cotidiano da escola com vistas à viabilização de um olhar mais amplo para a 

diversidade encontrada em seus contextos de atuação.       

Somente uma ação conjunta nos aproximará de uma escola que seja aberta: a 

compartilhar aquilo que sabe e a reconhecer aquilo que ignora; a perceber e a acolher o 

outro nas suas singularidades, a atentar para a diversa realidade e para o autêntico diálogo 

como o mundo e com o contexto de vida dos educandos.   

Estudar o padre Cícero nas escolas em Juazeiro do Norte é desafiador, pela 

sua complexidade, e exatamente por isso continuará como tema de discussão 

relevantemente necessário. Por isso, deixamos algumas outras indagações para a 

continuidade das reflexões: 

Como encontra-se situado o trabalho pedagógico sobre o padre Cícero no 

Ensino Religioso e nos Estudos Regionais dos anos iniciais do Ensino Fundamental e nas 

demais escolas de Juazeiro do Norte? 

Quais são os outros desafios do currículo e da formação docente destas 

disciplinas no sentido de aproximarem-se da viabilização do diálogo inter-religioso? 

Como repensar o currículo no sentido de definir em quais dimensões o padre 

Cícero seria objeto de estudo nos Estudos Regionais e no Ensino Religioso do município? 

Como agir pedagogicamente de modo que a escola seja um ambiente livre de 

discriminação, constrangimentos ou intolerância, independentemente das variantes 

sociais, como no caso dos credos e da religião? 
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Quais outras práticas pedagógicas interculturais ainda são necessárias para 

que nos aproximemos da construção da paz social no contexto das religiões em Juazeiro 

do Norte? 

As convergências e divergências entre aquilo que impediria ou mediaria o 

diálogo entre as religiões reconfirma o paradigma da complexidade moriniano, quando 

lembra que cada um vive para si e para o outro de maneira dialógica, complementar e 

antagonicamente, associado ao egoísmo, mas com potencialidades fundamentais para o 

desenvolvimento do altruísmo. Morin (2011). 

Quando Morin diz que “todo olhar sobre ética deve levar em consideração 

que a sua exigência é vivida subjetivamente”, ele situa a fé na ética como semelhante ao 

aspecto místico, que parece emanar de uma “injunção sagrada”. Nos tempos modernos, 

em que “a ética já não tem mais fundamento exterior” (Ibid. p. 20 e 21), firma-se a fé na 

própria ética, cabendo não eliminar nem o componente racional nem o componente 

místico do universalismo ético: vale a fé na liberdade, fé na igualdade, fé na fraternidade. 

Como no contexto de toda fé moderna, vale também a dúvida, vale a fé na 

educação. É como se disséssemos que a dimensão da intensidade da fé no diálogo inter-

religioso e na construção da paz entre as religiões na escola, que só pode transcorrer pela 

disposição dos educadores e dos educandos a isso, devesse ter a dimensão da intensidade 

da crença dos fieis devotos do padre Cícero.   
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APÊNDICE A – CONTRATO BIOGRÁFICO 

 

 
ACORDO BIOGRÁFICO 

 

 O presente documento expressa um acordo feito entre as/os participantes do Círculo Reflexivo 

Biográfico (CRB) na modalidade da Narrativa da Experiência Religiosa, coordenado por Ercília Maria 

Braga de Olinda e Rogério Paiva Castro e desenvolvido no Memorial Padre Cícero em Juazeiro do 

Norte/Ce. As atividades de cada encontro serão coletivas e compreenderão as seguintes fases: a) Acolhida 

– amorização e integração do grupo; b) Presentificação – sensibilização para a atividade do dia; c) 

Biografização – atividades de si (oral, pictórica e escrita) e d) Integração Experiencial (síntese e avaliação 

de cada momento vivenciado na pesquisa). A seguir, apresentamos os princípios que regerão nossas 

atividades coletivas e com os quais nos comprometemos: 

 

● PRINCÍPIO DO RESPEITO MÚTUO: somos iguais em nossa humanidade e na busca pelo “ser mais”. 

Somos diferentes, por nossas trajetórias, percursos e identidades e, na igualdade e na diferença, 

respeitaremos umas/uns às/aos outras/os. Respeitaremos nossas limitações, resistências e modo de ser, 

porém, por investirmos no nosso processo de formação e crescimento pessoal, desde já decretamos: “o 

desejo que temos de autoconhecimento e de transformação é maior que nossa resistência”; 

 

● PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO: sabemos que estamos no lugar correto e com as pessoas certas para 

a realização de um trabalho biográfico, por isso estamos abertas/os à partilha e ao agir solidário.  

Procuraremos falar, buscando equilíbrio entre o nosso tempo e o tempo do outro. Todas as/os participantes 

devem ficar à vontade para contar suas experiências e sentimentos, afinal, todas/os ficarão no anonimato, 

usando um nome fictício, além do que nossos encontros serão planejados e executados com muito carinho 

e respeito por cada uma/um e pelo grupo. Temos consciência de que as/os participantes, colaboradoras/es 

da pesquisa, têm muito a dizer e que, valorizando a narrativa de todas/os, aprenderemos umas/uns com 

as/os outras/os. Nossas relações serão horizontais e de cooperação, pois não estamos numa situação de 

pesquisa tradicional. Estamos juntas/os para melhor conhecermos os significados e sentidos de nossas 

experiências religiosas e assim, aprimorarmos nossa práxis pedagógica nas disciplinas de Ensino Religioso 

e Estudos Regionais; 

 

● PRINCÍPIO ÉTICO: tudo o que dissermos e fizermos nos encontros do CRB ficará em total sigilo, não 

devendo ser comentado com pessoas que não fazem parte do grupo; tampouco nossas narrativas jamais 

serão usadas para julgar ou expor qualquer membro do grupo. Somos livres para fazermos a narrativa de 

nossas experiências religiosas e para dizermos o que conseguirmos, sem, contudo, comprometer outras 

pessoas que compartilharam/compartilham experiências conosco; 

 

● PRINCÍPIO DA INTEGRAÇÃO: desenvolveremos dinâmicas visando a integração e amorização entre 

nós. Em cada encontro aprofundaremos nossos laços, nossas descobertas e elaborações pessoais. 

Valorizaremos as contribuições de cada membro do grupo, pois nossa formação depende da qualidade das 

relações com os outros e com o mundo. Cada história é única, tem sua riqueza e seus percalços, assim 

manteremos uma atitude de não julgar e não aconselhar nossas/os colegas; 

 

● PRINCÍPIO DA ORGANIZAÇÃO: seremos assíduos e pontuais aos encontros, seguindo o cronograma 

por nós traçado. O CRB será desenvolvido com encontros de 4h de duração (ver cronograma). Ao longo 

do processo manteremos um grupo no WhatsApp, para socializarmos mensagens relacionadas, unicamente, 

ao CRB.  

 

Juazeiro do Norte, 05 de outubro de 2017. 
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APÊNDICE B – PROGRAMAÇÃO DO CÍRCULO REFLEXIVO BIOGRÁFICO 

MODALIDADE: NARRATIVA DA EXPERIÊNCIA RELIGIOSA 

 
O Círculo Reflexivo Biográfico teve duração de 40h (22h coletivas e presenciais e 18h individuais de forma 

não presencial), de acordo com as seguintes atividades: 

 

DATA ATIVIDADE RECURSOS 

05/10/2017 

4h 

 

Local: Fundação 

Memorial Padre 

Cícero 

►Acolhida – o encontro foi iniciado com a dinâmica 

“criando laços”. Cada participante-narradora se apresentou e 

expressou o que trouxe para o grupo e o que esperava da ação 

de pesquisa e de formação que se iniciava naquele dia. 

Formamos uma grande corrente com cartolina de várias cores. 

 

►Presentificação - montagem de um mini museu: cada 

membro contribuiu com dois objetos que melhor 

representavam suas experiências religiosas; 

 

► Introdução à Biografização: discussão e assinatura do 

acordo de funcionamento do CRB - Apêndice A (p. 168); 

 

► Integração Experiencial: com uma palavra ou frase, cada 

um avaliou o encontro. 

Som (música 

relaxante; papel, 

pincel e fita 

gomada. 

 

Objetos pessoais 

relativos às suas 

experiências 

religiosas 

 

Texto do acordo 

do CRB 

 

Cartolina  

06/10 a 25/10/2017 

(atividade 

individual) – 4h 

Preparação para o processo de Biografização: fazer sua linha 

do tempo, examinando fotos, rememorando e conversando 

com familiares. 

Álbum de 

fotografias 

26/10/2017 

4h 

Local: Fundação 

Memorial Padre 

Cícero 

►Acolhida: Exercícios corporais e alongamento. Partilha de 

chá de camomila.  

 

►Presentificação: Reflexão a partir do texto “Espaço para 

voar” de Rubem Alves. Apresentação de uma “linha do 

tempo” em que aparecem destacados eventos, pessoas, livros, 

filmes que marcaram a experiência religiosa de cada um; 

 

► Biografização:  formar dois grupos para as narrativas 

orais – até 30 min. As narrativas foram feitas a partir da 

seguinte pergunta disparadora: Quem são o padre Cícero e a 

beata Maria de Araújo e como essas ideias e crenças que você 

tem sobre eles foram construídas ao longo de sua vida? 

Enfatizamos que seria importante que eles falassem sobre as 

influências familiares, escolares, do(s) seu(s) grupo(s) 

religioso(s) ou outras.  

 

 ► Integração Experiencial: Expressão oral sobre o 

significado do encontro feita por meio de uma palavra escrita 

em uma pipa montada no momento da avaliação. 

 

Aparelho de 

som. Chá de 

camomila 

 

Texto impresso 

 

Gravador  

  

Papel duplex, 

tesoura,  

fitas coloridas  

 

27/10 a 08/11/2017 

(atividade 

individual) - 4h 

► Transcrição da narrativa e início da textualização. Gravador 

Computador 

09/11/2017 

4h 

Local: Fundação 

Memorial Padre 

Cícero 

►Acolhida: Momento de gratidão: cada participante 

expressou sua gratidão ao outro pelas atividades realizadas no 

CRB;  

 

►Presentificação: Retornos aos participantes sobre as 

percepções em relação às narrativas, destacando o que foi 

mais relevante para si, na narrativa do outro.  

 

► Biografização: Realização da leitura em dupla para o 

momento de “colaboração narrativa”;  
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► Integração Experiencial: Partilha conjunta do momento 

de colaboração narrativa. 

 

23/11/2017 

4h 

(Neste dia o grupo 

pesquisador 

participou da 

formação geral para 

professores do 

Ensino Religioso e 

dos Estudos 

Regionais. Nos 

integramos a esta 

atividade como 

forma de 

participação inicial 

no processo de 

formação de 

professores das 

disciplinas citadas.) 

Local: Círculo 

Operário São José 

 

►Acolhida: Exibição de vídeo com mensagem sobre a 

importância da paz. Responsável: Francisca Sampaio 

(Coordenadora do Ensino Religioso na Secretaria Municipal 

de Educação). Fala da secretária de educação Maria Loureto  

de Lima.  

 

►Presentificação: Ausência de paz interior e com os outros: 

Reflexões sobre a maior causa de adoecimento do ser 

humano. Fala da diretora pedagógica geral da Secretaria 

Municipal de Educação. Palestra com o professor psicólogo 

Jair Rodrigues: Reflexões sobre educação para a paz.  

 

► Biografização: Aplicação de questionários sobre quando 

e como as figuras do padre Cícero e da beata Maria de Araújo 

são trabalhadas nos Estudos Regionais e/ou no Ensino 

Religioso, entras informações.  

 

Integração Experiencial: Lançamento do Projeto Cultura de 

Paz para a disciplina de Ensino Religioso.  

 

 

 

 

Som e projetor 

de multimídia 

 

Questionários  

Impressos -

Apêndices D e E 

(p. 176 e 177).  

 

  

 

10/11 a 27/11/2017 

8h 

Redação final da narrativa da experiência religiosa e envio 

por e-mail. 

Texto finalizado 

30/11/2017 

(Encerramento 

realizado na Escola 

O Semeador - 

Participação da 

Irmã Annette 

Dumoulin da 

Pastoral da 

Romaria) 

6h 

 

Local: Escola O 

Semeador 

 

Acolhida: Canção: “Seja bem-vindo”, acolhendo a cada um, 

nominalmente.  

 

Presentificação: Colagem das árvores que representam a 

trajetória de vida de cada participante. Elaboração coletiva de 

dois painéis: o que é e qual a importância dos Estudos 

Regionais e do Ensino Religioso para a formação básica dos 

educandos? Levantamento de temas para futuras formações. 

 

Biografização: Metáfora da árvore - Compartilhamentos das 

experiências fundadoras e formadoras, além das expectativas 

futuras. Cada participante fez uma síntese de seus 

aprendizados experienciais ao longo da vida, indicando na 

raiz da árvore o que foi fundante para ele ser o que é hoje. No 

tronco colaram as experiências formadoras; na copa as 

conquistas e aprendizados e nas nuvens os projetos e sonhos.  

 

Integração Experiencial: Em círculo e de mãos dadas, 

cantar a canção “Te ofereço paz!”. Confraternização. 

 

Texto impresso 

 

Papel madeira e 

dupla face  

 

Fita gomada  

 

Pinceis  
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APÊNDICE C – MINHA NARRATIVA DA EXPERIÊNCIA RELIGIOSA 
 

 

Círculo Reflexivo Biográfico 

CRB - CARIRI 

(Narrativa da Experiência Religiosa) 

Rogério Paiva Castro 

__________________________________________________________ 

 

Confissões de quem de si pouco sabe, de quem de Deus ousou saber 
 

 

A consciência de Deus é 

autoconsciência, o conhecimento de Deus é 

autoconhecimento. A religião é o solene desvelar 

dos tesouros ocultos do homem, a revelação dos 

seus pensamentos íntimos, a confissão aberta dos 

seus segredos de amor. Ludwig Feuerbach113. 

 

Sou Rogério Paiva Castro.  Nasci na cidade considerada a terra do Padre Cícero – Juazeiro 

do Norte – e tenho muita dificuldade de lembrar do meu passado, da minha infância, enfim. Para essa 

narrativa, recorri a fotos e fatos marcantes e contei com a colaboração dos colegas do Círculo Reflexivo 

Biográfico Cariri e suas narrativas, especificamente a amiga Paula Cordeiro, que atentamente ouviu a minha 

história depois de transcrita e me sugeriu interrogar ou acrescentar algo do que eu havia exposto. Aos meus 

companheiros de narrativa, antecipo minha gratidão.  

Sou o último de sete filhos meus pais tiveram e sou de uma família não religiosamente 

praticante, embora a minha mãe tivesse o cuidado de nos introduzir no meio cristão, através daqueles rituais 

de iniciação ao cristianismo: batismo, primeira eucaristia e confirmação. Ela mencionou ter aprendido isso 

com a minha avó. Minha mãe falou que minha avó não era “bestinha”. Segundo ela, tinha alguns 

entendimentos e tinha esse cuidado de conduzir os filhos para o caminho que ela era o caminho do bem. 

Aliás, o bem enquanto qualidade que confere um caráter de aperfeiçoamento moral e espiritual às ações e 

obras do ser humano, é elemento que permeia os signos das religiões.  

Em análise atual sobre o meu contexto familiar, diria que minha inserção nas práticas iniciais 

estiveram mais vinculadas ao cumprimento de rituais aprendidos pela minha mãe, que via nessa prática as 

possibilidades vínculos com a igreja enquanto entidade que conduzia para esse bem. 

Então eu fui batizado, embora não tivesse ciência do que era esse ritual católico, por ser 

criança com menos de uma nos de idade. Também não conscientemente participei dessa celebração 

denominada primeira eucaristia. Foi onde eu aprendi as primeiras orações católicas: o Pai Nosso que está 

na Bíblia, o credo da Igreja Católica, a Salve Rainha, Ave Maria e outras ideias contidas no catecismo dessa 

igreja. Isso numa capela que fica situada no meu bairro, voltada para Nossa Senhora da Conceição.  

Em minha participação no crisma foi onde realmente eu tive início a uma vida espiritual mais 

intensa, mais significativa porque eu sabia o que era que estava acontecendo. Foi também a partir daí que 

eu iniciei minha vida cristã comunitária, minha participação no grupo de jovens, grupo de oração onde 

iniciei como membro, depois fui ser um dos coordenadores do grupo, que ficava responsável pelos diversos 

rituais, registro de atas, condução de momentos de oração e as pregações bíblicas para os jovens. Lembro-

me que eu estudava intensamente a tida como “palavra de Deus” para o católico, não me resumindo a 

apenas uma versão bíblica. Buscava mais compreensões, mais significados para as palavras e expressões 

ali contidas. 

Esse grupo tinha iniciativas comunitárias de assistência social, de visitas a hospitais, a 

abrigos, a orfanatos. O nome desse grupo era “Luz do Mundo” e participei dele até o ano de 2001. O crisma 

– tido como sacramento de confirmação do Batismo, foi em 1996, ano em que esse grupo foi criado. 

Portanto, passei até o ano de 2001 congregando dessas ideias vinculada às práticas dos franciscanos e dos 

cristãos jovens. Sempre buscando aperfeiçoamentos espirituais, como inconscientes esforços de repensar a 

realidade a partir da exigência de que a vida faça sentido, esforços esses que marcam de modo geral as 

religiões. 

Envolvido com essas práticas, participei de congressos e eventos da renovação carismática 

católica contato com a área da evangelização por meio da música se deu por alguns cantores católicos, mas 

                                                           
113 In: (ALVES, Rubem. O que é religião. 6ed. p. 13. São Paulo: Brasiliense, 1984). 
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especificamente uma irmã, Kelly Patrícia, fundadora do “Instituto Hesed dos irmãos e irmãs da Santa Cruz 

e da Bem Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, como assim se denominam. Suas canções são um 

convite para quem as contemple possa “viver a grande alegria de ser somente de Deus”, quase sempre 

inspiradas nos escritos São João da Cruz e Santa Teresinha do Menino Jesus. São um convite para nos 

lancemos a uma entrega total a Deus, esse Deus de quem se tem a seguinte percepção: “Me impressiona 

tua exatidão. Tua misteriosa precisão. Me fizeste tela viva em tuas mãos de artista. Me desenhaste saudade 

do infinito. No esboço, um canto indizível de olhos postos em mim. Me desconcerta tua exatidão. Tua 

misteriosa precisão. Teu silêncio agudo, incisivo que talha a alma e o coração”... Experiências místicas que 

me desconcertaram, me estremeceram, me fizeram sentir, me fizeram chorar. 

A vida passava a fazer distinção entre elementos secundários e aqueles nos quais a vida e a 

morte se coadunam. Instâncias para além do visível, além dos sentidos comuns. Como numa busca 

inconsciente por saber que sou eu no mundo, qual o sentido da minha presença neste mundo, entre desejos 

e esperas, símbolos e transformações, elucidações e surgimentos de outras dúvidas, vivia eu o fenômeno 

religião, aquilo que o filósofo Rubem Alves tão bem descreveu como sendo a mais fantástica e pretenciosa 

tentativa de transubstanciação da natureza, em meio a qual, com os símbolos sagrados, se exorciza o medo 

e se constrói diques contra o caos. (In: O que é Religião, 6ed. 1984, p. 24).  

Essas vivências, a constatação da contradição entre algumas práticas católicas e algumas 

propostas bíblicas e a prática de cursos bíblicos me fizeram repensar e cheguei a querer algo me 

aproximasse ainda mais da obediência ao Deus da Bíblia, ao seu ideal de que, como ele, sejamos santos. 

“Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagreis e sereis santos porque eu sou santo”. (Levítico 

11.44). Pensei em seguir o sacerdócio, o que talvez me distanciasse do desejo de cursar a graduação em 

Letras, mas o meu padrinho de crisma, engajado na igreja e com quem eu muito conversava, orientou-me 

que eu poderia viver essa santidade sem necessariamente me vincular ao internato da vida clerical. Aos 

poucos, fui me afastando das práticas católicas.        

De 2002 a 2012, passei 10 anos vinculado ao movimento Batista Regular. Lá eu posso 

resumir para mim mesmo que foi uma significativa experiência, onde eu tive uma muito boa formação, eu 

tinha como líder o pastor Almir Marcolino Tavares, que é profundamente conhecedor dos preceitos bíblicos 

e aperfeiçoado na oratória, hermenêutica e exegese bíblicas. Um modelo de homem e cristão a ser seguido, 

por quem devotava e devoto plena admiração. 

Ao longo do tempo eu fui percebendo que a centralidade do discurso sempre está na ideia de 

pecado, de que somos pecadores e que por isso necessitamos de Deus. Em virtude disso, precisaria estar 

em constante processo de oração, em contato com Deus para me livrar de tais pecados, das tentações. Nesses 

ínterins, entre outros, versículos bíblicos contidos na carta do apóstolo Paulo e Timóteo direcionada “a 

todos os santos em Cristo Jesus” e ao povo de Filipos me acompanharam a maior parte do tempo: “Alegrai-

vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. 

Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de cousa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de 

Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo 

o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus”. (Filipenses 4: 4-7). 

Nessa igreja eu participei de modo atuante, ocupando cargos na superintendência, de 

liderança, direção de culto, evangelização de crianças da comunidade. Lá eu percebia uma busca intensa 

dos irmãos pela obediência às orientações bíblicas. Com eles, mantive salutares relações e, no conjunto 

dessas experiências no movimento Batista, imagino que fui me aproximando de uma prática espiritual mais 

racional que emotiva.  

Eu diria que o complexo de conhecimentos adquiridos no ensino médio e sobretudo no ensino 

superior, os conhecimentos filosóficos, científicos e mesmo teológicos, teológicos além da própria Bíblia, 

me fizeram distanciar do movimento cristão. Diria que movimento cristão contribuiu muito para que hoje 

eu agisse com mais prudência, com certa serenidade diante das situações cotidianas. Contribuiu para que 

eu tivesse facilidade de não guardar mágoas, de não ter ódio, de que eu tivesse facilidade de ser mediador 

na maioria das situações e sempre buscar a pacificação nas relações. E, assim, eu diria que o movimento 

cristão, a forma que a igreja conduz os fiéis faz com que a gente aja com mais calma. É uma calma às vezes, 

chega a incomodar as pessoas tendenciosas a um estilo comportamental mais intrépido.  

A igreja batista, que surgiu dizendo não ao pentecostalismo, é aquela igreja que não faz 

movimento nenhum, que não bate na palma. É uma coisa toda retinha. As pessoas não se manifestam tão 

calorosamente nos rituais. São conduzidas ao comedimento. É aquela coisa, assim, muito centrada, bem 

conservadora, bem tradicional. É uma denominação que não se abre à proposta ecumênica. É 

fundamentalista, não no sentido que a modernidade dá ao termo. Intitula-se assim para dizer que crê no que 

a Bíblia diz. Via-me muito identificado com a seriedade desse movimento religioso. Entre os seguimentos 

evangélicos que busquei conhecer através de leituras várias, o movimento batista foi o que mais se me 

apresentou como sendo aquele que confirmaria o meu desejo de ser fiel à palavra de Deus.  
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Entre as interferências do cristianismo em minha vida, diria que este também contribuiu para 

que eu tivesse a minha liberdade tolhida. Contribuiu para que eu vivesse uma vida de claustro, de 

autorrepressão, de autopunição. Porque o cristianismo se baseia muito nisso, se centra muito nisso, até certo 

ponto, em determinadas práticas, nessa ideia do pecado, de que nós temos culpas, enfim. Nisso, ao longo 

do tempo fui me desvinculando dessa ideia cristã de pecado, como se prega cotidianamente na igreja 

católica ou evangélica. E vejo hoje o pecado como... tipo... o pecado seria fazer mal ao outro ou fazer mal 

a mim mesmo. Isso seria “o pecado”. 

Diante desses processos de buscas e mudanças, retomo à pergunta a mim direcionada em 

diferentes ocasiões e que me deixou em silêncio nos últimos cinco anos: “Qual é a sua religião?” O silêncio 

como princípio da resposta e a reação a este, quando na presença de familiares que o interpretaram como 

negação ao cristianismo do qual histórica e atuantemente fiz parte, me deixaram em situação 

constrangedora ou minimamente me trouxeram a sensação de tolhimento da liberdade religiosa. Como não 

evidenciei posicionamento concreto, pareceu que fui tido como ateu, uma condição que para a tradicional 

família cristã pode remeter a uma desprezível opção.  

Afinal de contas, vividas essas experiências, qual é a minha religião? Tenho eu religião? Não 

me considerando ateu, seria eu agnóstico? Crendo eu em Deus e aberto a conhecer e compreender a fé do 

outro seria simplesmente teísta agnóstico ou posso me considerar inter-religioso? 

A volta ao passado relativo às minhas experiências religiosas no Círculo Reflexivo 

Biográfico como atividade do Programa de Extensão “Observatório Transdisciplinar das Religiões no 

Cariri” (UFC∕URCA∕UFCA) me trouxe a expectativa de que essa reflexão pudesse ser ampliada. E foi. 

Antes do encontro noturno na agradável companhia de outros narradores desse Círculo, 

Adriana, Ercília, Gercilene, Paula e Roberto, em casa rememorei minha formação religiosa vinculada à 

igreja católica e evangélica, selecionando a Bíblia como objeto significativo dessa trajetória. Nesse livro, 

palavras do apóstolo Paulo em sua carta ao fiel companheiro Timóteo encontrava-se em destaque e por 

mim foram compartilhadas no primeiro encontro: “toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, 

para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito 

e perfeitamente habilitado para toda boa obra”114. Era como se fosse a essência conteudística daquele livro.    

Meus questionamentos e o momento de meditação direcionado nesse encontro me impeliram 

a lembrar o método confucionista de reflexão exposto no texto A importância do sossego do sinólogo 

Bueno115, o qual expõe que “quando sabemos (o que procuramos), sossegamos; sossegados, ficamos 

serenos; serenos, tudo fica mais calmo; calmos, podemos ponderar; ponderando, chegamos à solução 

desejada. As coisas têm raízes e galhos. Saber o que vem primeiro e o que vem por último, esse é o 

caminho”. Nessa ocasião, sossegamos e refletimos. As sensações de paz, harmonização, de merecimento e 

gratidão foram sentidas pelo grupo. Um autoexame contemplativo, de forma criativa e consciente, abriu o 

caminho da nossa viagem à nossa espiritualidade, rumo a essa narrativa, que possibilitaria a escrita da nossa 

história de vida religiosa. 

Reconheci como imenso desafio a pergunta disparadora das nossas narrativas – “em que e 

como minhas experiências religiosas colaboraram para eu ser o que sou hoje? – e com ela tencionei que os 

percursos do Círculo Reflexivo Biográfico pudessem me conduzir a uma melhor compreensão do meu atual 

estado (não)religioso. Até então, no meio do caminho, sentia-me com quando, em excursão pelas areias do 

deserto egípcio, Clarice Lispector esteve diante da esfinge e relatou: “Não a decifrei. Mas ela também não 

me decifrou”. Eu ainda não havia me decifrado e me questionei: Decifrar-me-ão os que me interrogarão 

sobre a minha religião?      

Após o momento que chamamos de “colaboração narrativa”, em que um companheiro de 

narrativa nos ouve novamente e nos traz sugestões de aperfeiçoamento da história contada, é possível que 

as entrelinhas dessa reelaboração textual tragam alguns indícios de resposta. Mas bem perceptível mesmo 

foi, no dia da narrativa, a busca de cada um dos membros do CRB pelo equilíbrio e a harmonia do ambiente 

que proporcionaria que falássemos e escutássemos sobre as nossas experiências religiosas. Tão sensível foi 

o convite da professora Ercília para que fôssemos abençoados, estivéssemos concentrados em conexão com 

os “campos que nos sustentam” e que os nexos positivos do universo do bem e do amor estivessem conosco 

para que pudéssemos dar o melhor de nós. Que a nossa verdade interior fosse bem elaborada e que “a gente 

tivesse a coragem de ser o que é”.  

Nesse dia, ter meditado sobre a nossa presença física e mental, saboreando a leveza do chá 

de camomila, vivificou-se a sensação de que ali estávamos e que estava tudo bem. O tempo que eu chamaria 

de “reconstrução de parte dos meus eus” – o da construção de uma mandala que representaria as 

                                                           
114 BÍBLIA. Português. A Bíblia Sagrada. 2ed. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil. p. 229. 
115 BUENO, André da Silva. A importância do sossego. In: Revista Filosofia – Ciência e Vida. Ano VI. Nº. 

72. São Paulo: Editora Escala, Jul. 2012, p 54.       
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experiências e aprendizagens da vida religiosa de cada narrador-personagem – foi relevante o bastante para 

que facilmente percebêssemos o enriquecimento de detalhes das nossas histórias.      

Construir uma mandala, mesmo com ênfase na realidade experienciada, é uma ação que nos 

leva à imaginação, à inventividade. Como criativamente poderíamos elaborar e representar aquilo que foi 

parte dos nossos momentos de dúvidas ou (in)certezas, de angústias ou alegrias, de medos ou seguranças, 

de dores ou alívios, paradoxos e conflitos ou tempos de paz? Penso que algum desses questionamentos 

possa ter sido gerado em quem pela primeira vez passou por essa construção. 

Como resultados, pude constatar o poder inventivo de cada participante. Eu, retangularmente 

confeccionei proposta de mandala interativa, a partir da qual pudemos refletir sobre o que contribuiu para 

que tivéssemos a nossa experiência religiosa. A ideia de finitude, o envolvimento familiar, a busca do 

conhecimento de si e a busca pelo equilíbrio foram algumas causas apresentadas. 

Teria sido essa uma estratégia de fuga da narrativa sobre mim? Com minha pretensa arte 

estaria eu superando a distinção radical entre sujeito e objeto como defendiam todos os fenomenólogos ou, 

como cria Sartre enquanto exceção, consolidaria um imaginário sob o prisma do subjetivismo distinguindo 

sujeito de mundo? Aproximei-me mais do que a maioria indica, embora agregando à produção da mandala 

a ideia sartriana de que a imaginação exerce papel de compreensão da realidade humana e que, por isso, 

deve ser compreendida e vivida.          

O tempo de escuta sobre a criação de cada narrador foi substancialmente autocontemplativo, 

onde se via, a partir da história de quem narrava, a exposição daquele que, ao meu olhar, era diferente, era 

o outro. Simbologias e singularidades que tão suficientemente ratificaram: a minha experiência e a 

experiência do outro são, antitética e complementarmente, únicas no mundo. 

Chegamos a mais um ápice do Círculo Reflexivo Biográfico: o momento que deveria ser 

parte do repensar sobre o significado do ser humano, sobre o repensar o nosso ser e estar no mundo, sobre 

repensar o ser eu mesmo. Em meu caso, foi mais um momento para lançar-me às possibilidades de mim. 

Foi o tempo de contar aquilo que me ocorreu, mas também um tempo de avaliar o que isso fez comigo e o 

que eu fiz ou quem me tornei a partir disso.   

Em mim, foi mais um momento para lançar-me às possibilidades de novas 

autocompreensões. Foi um exercício de escuta exemplar, que muito salutar seria se esse modelo estivesse 

presente também nas relações pessoais do nosso cotidiano. Quanta relevância tem a disposição ativa de 

dispor atenção e recepcionar a fala do outro sem pretensão de interpretação ou julgamento! Esse consistiu, 

portanto, uma mostra de escuta autêntica em que o silêncio parecia afirmar a quem narrava: eu aceito os 

seus mistérios e surpresas, eu aceito suas limitações ou possíveis egocentricidades, eu aceito as suas buscas 

por entender a si e ao mundo em suas experiências místicas. 

Mas as palavras ditas em uma audição ativa não acontece sem que passe por uma 

compreensão ou, talvez além disso, uma interpretação. Como não perceber os afetos reativos que a 

experiência do outro deflagra? Essa nossa persistência em ler o outro, embora leitura guardada no

 silêncio, se tiver juízo, tem também um tanto de reconhecimento desse outro, passando 

necessariamente pelo reconhecimento de si no instante presente.   

Expus minhas experiências de fortes vínculos passados com a ideia de santidade, de “estar 

separado do mundo” pela causa de Cristo. Tempos que poderiam ser tidos como de passagem para a 

proposta superação das crises da alma. 

A preparação para a narrativa, o seu transcurso e a escrita de diários de itinerância me 

trouxeram reflexões sobre o vivido e a minha atual situação de relação com o imanente e o transcendente. 

Já me vi como os chineses, me deslocando do obscuro terreno de investigação sobre a alma para aprofundar-

me mais naquilo que eles concebiam como algo mais material e real. Vi-me confucionista, com a lei do 

“viver é estudar”, crendo que o segredo de uma boa vida é exercitar a mente. Já me ponderei como daoísta, 

com a noção de esvaziamento da mente, com os desprendimentos das coisas materiais e a prática de uma 

vida mais simples e o desapego ao raciocínio complexo, que muitas vezes gera as tensões da existência 

humana. 

Mas, sempre numa dualidade ou tríade onde também entra a perspectiva budista: nem ocupar 

a mente nem esvaziá-la, tendo que nessa vertente somos o que pensamos e o ideal seria controlar a mente. 

Ocupar, esvaziar ou controlar a mente são dimensões possíveis diante do complexo do existir e eu, de algum 

modo, me percebo experimentando um outro pensamento desses. 

Lembro que em minha narrativa primeira, faltou falar que hoje me considero ser aberto a 

conhecer outras experiências religiosas, que tenho curiosidades pelos conhecimentos relativos aos vieses 

agnóstico e ateísta, que estou aberto ao respeito às múltiplas manifestações de fé. 

No momento, como disse ao final da narrativa inicial, egoisticamente sinto a necessidade de 

uma força superior e, por sentir sua ação em minha vida, exponho gratidão e o desejo de continuar com 

esse vínculo.  
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Aliás, gratidão foi um sentimento bem pertinente para expressar o compartilhamento mútuo 

de nossas experiências religiosas. Nosso terceiro encontro, em Fortaleza, foi oportuno para agradecer: à 

nossa cuidadosa anfitriã do segundo encontro – em Barbalha – Maria Paula. A Ercília Maria, por ter 

construído e nos incitado a vivenciar o Círculo Reflexivo Biográfico como potencial alternativa de 

aprendizagem e formação. A Adriana Maria, pela feliz condução de cada momento. A Roberto Brito, pela 

predisposição em ajudar o grupo. A Gercilene Lima, que ganha todo mundo com a delicadeza e 

simplicidade que consigo leva.  

Esperei poder corresponder ao bonito e salutar cuidado que cada membro do CRB – Cariri 

teve com seus companheiros de narrativa. Pedi a ajuda ao grupo para concretizar isso. Um grupo tão lindo 

que eu já sabia que todos estariam disponíveis para me ajudar.   

Assim, não poderia deixar de evidenciar que minha participação no Círculo Reflexivo 

Biográfico – CRB Cariri - foi sobremaneira relevante na busca da compreensão dos meus vínculos com o 

sagrado. Foi essa experiência que me trouxe mais dúvidas, mais questionamentos acerca da minha 

experiência com Deus. 

Atualmente não sou praticante de nenhuma religião. Encontro-me vinculado aos ideais do 

diálogo inter-religioso, das propostas de base ecumênica, de consideração e respeito ao amplo universo de 

manifestações possíveis da fé do outro. 

Meus últimos vínculos mais diretos com a religião têm sido estudá-la cientificamente.  

Depois de algum tempo de experiência como professor da disciplina Ensino Religioso e como coordenador 

pedagógico de professores dessa área, tendo percebido a difícil dinâmica de colocá-la em prática na sala de 

aula, envolvi-me com pesquisa a ela relacionada, no ano de 2015, na graduação em Pedagogia. Eu sempre 

admirei a fé romeira como exemplo de fé autêntica e amei essa dimensão de estudo: perceber como 

fenômeno religioso das romarias chega à escola.  

Em 2016, aprofunde-me no aperfeiçoamento do projeto de pesquisa do mestrado em 

educação, cuja delimitação temática é o padre Cícero nas narrativas docentes: perspectivas para o diálogo 

inter-religioso. Um fascinante tema que, unido à abordagem biográfica de investigação, instiga o 

pesquisador a conhecer e a sentir das forças místicas que movem o homem, possibilita a identificação do 

ininteligível que permeia a experiência religiosa, mobiliza a compreender que a experiência com o sagrado 

não pode ser monopolizada por qualquer sistema de pensamento. 

Outra experiência com estudos da religião foi estar, em 2017.1, na condição de estagiário da 

disciplina “O fenômeno religioso e a formação humana”, ministrada pela professora Ercília Braga no curso 

de Pedagogia noturno da Universidade Federal do Ceará, situação na qual pudemos refletir sobre o papel 

da religião na constituição de sujeitos autônomos e solidários, na perspectiva do diálogo inter-religioso. Foi 

oportuna ocasião para reconhecer ainda mais a pluralidade religiosa e o quanto essa professora conhece 

sobre as religiões no mundo. 

Em “Ícones do mistério – a experiência de Deus” Raimon Panikkar (2007)116, no prólogo 

dessa sua obra, afirma que foi preciso muita ousadia, ingenuidade ou inocência publicar, a essas alturas, 

um livro com esse título. Diria eu, de mim e por mim, que foi ousadia, ingenuidade ou inocência pretender 

tentar chegar a uma conclusão sobre Deus, ainda que prévia, ao final dessa narrativa. 

Fico na concordância às ideias desse autor, pois, que nos revela: apesar da ambiguidade, a 

experiência de Deus é uma “impossibilidade”. Falar de experiências envolvendo Deus é uma fala paradoxal 

e “oxímórica”. Assim sendo, resumir-se-ia a minha narrativa em, oximoricamente falando, uma confusa 

explicação? Seria Deus um ilustre desconhecido? É ou será Deus um morto-vivo? (Confesso que essa 

pergunta doeu em mim). 

Por enquanto, prefiro continuar acreditando que Deus é um desses ícones do qual podemos 

ainda fazer mais experiência. Tão como concluí a primeira versão dessa narrativa, ratifico: eu quero um 

Deus vivo em minha vida.          

 

Juazeiro do Norte-Ceará, 12 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 PANIKKAR, Raimon. Ícones do Mistério: A experiência de Deus. São Paulo: Paulinas, 2007. 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO PARA DOCENTES DOS ESTUDOS 

REGIONAIS 

 
Este documento faz parte de um esforço de planejamento participativo para futuras formações dos 

professores do Estudos Regionais da rede pública municipal de Juazeiro do Norte. Também, contribuirá, 

com as seguintes pesquisas de mestrado e pós-doutorado, respectivamente: “O PADRE CÍCERO NAS 

NARRATIVAS E NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOCENTES EM JUAZEIRO DO NORTE - 

CEARÁ: PERSPECTIVAS PARA O DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO”, sob responsabilidade de Rogério 

Paiva Castro e “UMA SANTA NA PENUMBRA: RAZÕES ENTRECRUZADAS PARA O 

ISOLAMENTO DA BEATA MARIA DE ARAÚJO”, de Ercília Maria Braga de Olinda. Solicitamos que 

você não se identifique. 

 

1. Há quanto tempo você ministra a disciplina Estudos Regionais?_________________________________ 

 

2. Indique qual(is) curso(s) de graduação você concluiu e, se for o caso, informe também o(s) curso(s) de 

pós-graduação. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Quanto à importância dos Estudos Regionais na formação do educando, você diria que: 

a. Não tem importância alguma (    )  b. Tem pouca importância (    )  c. É muito importante (    )     

 

Justifique sua resposta:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

4. Para você, o que são os Estudos Regionais?   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

5. Em algum momento da sua prática pedagógica nos Estudos Regionais você trabalhou a figura do padre 

Cícero? Sim (    )     Não (    ) 

 

6. Se a resposta à pergunta anterior foi sim, informe como você trabalhou e quais foram os recursos 

utilizados.   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

7. Se a resposta à pergunta 5 foi não, justifique.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

8. Em algum momento da sua prática pedagógica nos Estudos Regionais você trabalhou a figura da beata 

Maria de Araújo? Sim (    )     Não (    ) 

 

9. Se a resposta à pergunta anterior foi sim, informe como você trabalhou e quais foram os recursos 

utilizados. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

10. Se a resposta à pergunta 8 foi não, justifique  

_____________________________________________________________________________________  

 

11. Você se considera preparada(o) para trabalhar pedagogicamente com as duas personalidades 

anteriormente mencionadas? Sim(    )      Não(    )      Parcialmente(    ) 

 

12. Liste conteúdos que você gostaria que fossem tratados em formações futuras dessa disciplina: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

Juazeiro do Norte-Ceará, 23 de novembro de 2017. 
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO PARA DOCENTES DO ENSINO 

RELIGIOSO 

 
Este documento faz parte de um esforço de planejamento participativo para futuras formações dos 

professores do Ensino Religioso da rede pública municipal de Juazeiro do Norte. Também, contribuirá, 

com as seguintes pesquisas de mestrado e pós-doutorado, respectivamente: “O PADRE CÍCERO NAS 

NARRATIVAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOCENTES EM JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ: 

PERSPECTIVAS PARA O DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO”, sob responsabilidade de Rogério Paiva 

Castro e “UMA SANTA NA PENUMBRA: RAZÕES ENTRECRUZADAS PARA O ISOLAMENTO DA 

BEATA MARIA DE ARAÚJO”, de Ercília Maria Braga de Olinda. Solicitamos que você não se 

identifique. 

 

1. Há quanto tempo você ministra a disciplina Ensino Religioso?__________________________________ 

 

2. Indique qual(is) curso(s) de graduação você concluiu e, se for o caso, informe também o(s) curso(s) de 

pós-graduação.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Quanto à importância do Ensino Religioso na formação do educando, você diria que: 

a. Não tem importância alguma (    )  b. Tem pouca importância (    )  c. É muito importante (    )     

 

Justifique sua resposta:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Para você, o que é o Ensino Religioso?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

5. Em algum momento da sua prática pedagógica no Ensino Religioso você trabalhou a figura do padre 

Cícero? Sim (    )     Não (    ) 

 

6. Se a resposta à pergunta anterior foi sim, informe como você trabalhou e quais foram os recursos 

utilizados. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

 

7. Se a resposta à pergunta 5 foi não, justifique.   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

8. Em algum momento da sua prática pedagógica no Ensino Religioso você trabalhou a figura da beata 

Maria de Araújo? Sim (    )     Não (    ) 

 

9. Se a resposta à pergunta anterior foi sim, informe como você trabalhou e quais foram os recursos 

utilizados. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

10. Se a resposta à pergunta 8 foi não, justifique.   

_____________________________________________________________________________________  

 

11. Você se considera preparada(o) para trabalhar pedagogicamente com as duas personalidades 

anteriormente mencionadas? Sim(    )      Não(    )       Parcialmente(    ) 

 

12. Liste conteúdos que você gostaria que fossem tratados em formações futuras dessa disciplina: 

_____________________________________________________________________________________ 

Juazeiro do Norte-Ceará, 23 de novembro de 2017.   
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado(a) Colaborador(a), 

 

Você foi convidado (a) a participar do Círculo Reflexivo Biográfico na modalidade Narrativa da 

Experiência Religiosa, que é parte das seguintes pesquisas de mestrado e pós-doutorado, respectivamente: 

“O PADRE CÍCERO NAS NARRATIVAS E NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOCENTES EM 

JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ: PERSPECTIVAS PARA O DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO”, sob 

responsabilidade de Rogério Paiva Castro e “UMA SANTA NA PENUMBRA: RAZÕES 

ENTRECRUZADAS PARA O ISOLAMENTO DA BEATA MARIA DE ARAÚJO”, de Ercília Maria 

Braga de Olinda. 

Lembramos que a sua participação é voluntária, tendo, assim, a liberdade de não querer participar 

ou pode desistir a qualquer momento, mesmo após ter iniciado a entrevista, sem que isso lhe traga algum 

prejuízo. A pesquisa não apresenta riscos, não é remunerada e não implica em gastos para os participantes.  

Solicitamos autorização para gravar a sua entrevista por áudio e ressaltamos que os dados e as 

informações coletadas serão utilizadas na composição e publicação da dissertação ∕ tese e em eventos 

científicos, sempre com atenção aos princípios éticos.  

Havendo alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou métodos utilizados na mesma, pode procurar 

a qualquer momento o(a) pesquisador(a) acima referenciados, nos seguintes endereços ∕ telefones: 

rogeriopaivacastro@hotmail.com (88.988262333) e bragadeolinda@yahoo.com.br (85.986236001). 

Com a sua subscrição, você declara que concorda em participar da pesquisa e autoriza a 

publicação das informações que nos foram concedidas. Também, declara que recebeu uma cópia deste 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e que lhe foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

suas dúvidas. 

 

Juazeiro do Norte, 30 de novembro de 2017.  

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura e RG do participante da pesquisa 

 

__________________________________________________  

Assinatura do pesquisador 

 

__________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

 

 

 

 

 

mailto:rogeriopaivacastro@hotmail.com
mailto:bragadeolinda@yahoo.com.br
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APÊNDICE G – MODELO DE OFÍCIO DIRECIONADO ÀS INSTITUIÇÕES 

ENVOLVIDAS  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

PARA: Maria Loureto de Lima 

Secretária Municipal de Educação de Juazeiro do Norte- Ceará 

 Senhora Secretária, 

 

 Eu Rogério Paiva Castro, professor lotado nesta Secretaria (aluno mestrando 

da UFC) e Ercília Maria Braga de Olinda, professora do supramencionado Programa (pós-

doutoranda e orientadora), informamos que estaremos realizando pesquisas relacionadas 

ao contexo educacional de Juazeiro do Norte, nas escolas Sebastião Teixeira Lima e 

Vereador Francisco Barbosa, situadas na comunidade do Horto, as quais envolverão 

professores dos Estudos Regionais e Ensino Religioso e gestores educacionais. 

Serão as seguintes investigações: 

 

 O PADRE CÍCERO NAS NARRATIVAS E NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

DOCENTES EM JUAZEIRO DO NORTE-CEARÁ: PERSPECTIVAS PARA O DIÁLOGO 

INTER-RELIGIOSO (Pesquisa de Mestrado orientada pela professora Ercília Maria 

Braga de Olinda - UFC) e 

 UMA SANTA NA PENUMBRA: RAZÕES ENTRECRUZADAS PARA O 

ISOLAMENTO DA BEATA MARIA DE ARAÚJO (Pesquisa de Pós-Doutorado orientada 

pelo professor Renato Kirshner – PUC – Campinas - SP). 

 

Certos de que esses estudos consistem alternativas para a compreensão dos fenômenos 

religiosos e da educação no município de Juazeiro do Norte, informamos-lhe a presente 

proposta e contamos com vossa colaboração.  

 

Juazeiro do Norte – Ceará, 01 de Setembro de 2017. 

 

_________________________________________ 

 
Nossos contatos: 

rogeriopaivacastro@hotmail.com (88.988262333) 

bragadeolinda@yahoo.com.br (85.986236001) 

 

 

 

 

 

mailto:rogeriopaivacastro@hotmail.com
mailto:bragadeolinda@yahoo.com.br
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APÊNDICE H – CONVITE AOS DOCENTES PARA O CÍRCULO REFLEXIVO 

BIOGRÁFICO 

 

 - 
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APÊNDICE I – RELAÇÃO DE ALGUNS TRABALHOS ACADÊMICOS 

SOBRE O PADRE CÍCERO 

 

Nessa relação, primamos, sempre que possível, por datar pelo ano de conclusão da 

dissertação ou tese e não o ano de posterior publicação. Produções cujos títulos mudaram 

quando publicados foram elucidados. Nas referências, constam apenas aquelas utilizadas 

em citação direta ou indireta no texto desse trabalho. 

 

1. Milagre em Joaseiro (1976), do historiador e antropólogo Ralph Della Dava; 

2. Padre Cícero e a nação romeira: Estudo psicológico da função de um “Santo” do 

Catolicismo Popular (1983), da pedagoga Therezinha Stella Guimarães; 

3. A Comunidade do Juazeiro na Guerra dos Coronéis. Acordo e Conflito na relação das 

Oligarquias Agrárias, setores comerciais e camadas populares nas primeiras décadas 

da República Velha (1987), do historiador Marcelo Ayres Camurça Lima (Publicado 

posteriormente com o título Marretas, Molambudos e Rabelistas: A Revolta de 1914 no 

Juazeiro (1994); 

4. A terra da Mãe de Deus (1988), da antropóloga Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros; 

5. As beatas do padre Cícero: participação feminina leiga no movimento sociorrreligioso 

de Juazeiro do Norte (1995) e Para onde sopra o vento: a igreja católica e as romarias 

de Juazeiro do Norte (2005), da antropóloga Renata Marinho Paz; 

6. Imagens do Sagrado - A construção do Padre Cícero no Imaginário dos devotos 

(1996), publicado depois com o título O verbo encantado: a construção do Padre Cícero 

no imaginário dos devotos (1998) e O meio do mundo: territórios do sagrado em Juazeiro 

do Padre Cícero (2000) do historiador Francisco Régis Lopes Ramos; 

7. Madeira matriz: cultura e memória (1998), do jornalista Francisco Gilmar Cavalcante 

de Carvalho; 

8. E ela fez o milagre. A beata Maria de Araújo no Juazeiro do Padre Cícero (1997) e 

Justificativa e legitimidade da experiência religiosa a partir do catolicismo popular em 

Juazeiro do Norte (2013) da psicóloga Maria do Carmo Pagan Forti; 

9. O Joaseiro celeste: tempo e paisagem na devoção ao Padre Cícero (2007), do 

antropólogo Francisco Salatiel de Alencar Barbosa; 

10. Padre Cícero: sociologia de um padre, antropologia de um santo (2008), do 

sociólogo Antônio Mendes da Costa Braga; 

11. Entre chegadas e partidas: dinâmicas das romarias em Juazeiro do Norte (2010), da 

socióloga Maria Paula Jacinto Cordeiro; 

12. O Teatro de Deus: A concepção do espaço sagrado a partir de narrativas femininas 

(2010) e Incêndios da Alma: A beata Maria de Araújo e a experiência mística no Brasil 

do Oitocentos (2014), da historiadora Edianne dos Santos Nobre; 

13. O Colégio Salesiano de Juazeiro do Norte e o projeto educacional do Padre Cícero: 

os benefícios da juventude - de 1939 a anos de 1970 (2011), por Núbia Ferreira Almeida; 

14. Mito, Religião e Política: Padre Cícero e Juazeiro do Norte, (2015/2017), do filósofo 

e teólogo Carlos Alberto Tolovi. 
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ANEXO A – MULHER DE FÉ!: NARRATIVA DA PROFESSORA 

CLAUDIVÂNIA 

 
Claudivânia de Melo Freitas 

 
Meu nome é Claudivânia. Sou filha de João Raimundo e Margarida, que são romeiros vindos do 

Pernambuco. Vieram morar aqui no Juazeiro assim que eles casaram. Meu pai já conhecia Juazeiro, porque 

ele era comerciante e sempre vinha aqui para o Juazeiro. Minha mãe teve nove filhos e fomos criados na 

religião católica. Meu pai era muito devoto do padre Cícero. Tudo dele era padre Cícero. “Se meu padre 

Cícero deixar... é isso”. Ele chama de meu padre Cícero. E nós fomos crescendo com isso. Com essa 

imagem. E aí a gente achava estranho, porque meu pai viajava muito e toda vez que ele chegava ele nos 

levava para a missa na igreja do Socorro. Às vezes, quando a gente já chegava tarde a gente ficava no pátio 

mesmo. Isso na missa das 17:00 horas. Nós éramos pequenos e, primeiramente, meu pai ia direto para 

estátua de meu padre Cícero. Aí ele levava a gente pra lá. Nós tínhamos que ir até a estátua de meu padre 

Cícero, pedir a bênção a ele pra poder entrar na igreja. Ou então a gente ficava só ali no pátio. Mas tinha 

que ter a bênção do padre Cícero. E aí a gente foi crescendo com essa crença. Ele não falava muito da beata. 

Ele falava pra gente mais do padre Cícero. Do que o padre Cícero seria capaz de fazer. Ele dizia desse jeito 

assim: “olha, você pode andar o mundo todo, mas nenhum lugar é melhor do que Juazeiro, porque é 

abençoado do padre Cícero. É tanto que quando foi pra ele falecer, há sete anos... quando ele passou mal 

ele estava em Tocantins. Ele adoeceu lá, não tinha médico, ele pediu a padre Cícero trazer ele pra Juazeiro. 

Quando ele chegou ele contou isso a gente. Ele já chegou com muita dor, porque ele passou dois dias numa 

pedra, pois não tinha cama desocupada no hospital da cidade, era diabético e hipertenso, se agravou muito, 

então pediu a Deus e a padre Cícero para trazer ele pra Juazeiro porque ele queria morrer aqui. Quando 

chegou aqui, só passou oito dias, três na Clínica São José e depois foi transferido para o hospital São Lucas, 

que ele fez hemodiálise, mas só aguentou cinco dias. Nesses cinco dias que ele estava lá eu consegui levar 

padre Venturelli da igreja do Horto. Coincidiu de eu ir para a missa no Salesiano... e quem celebrou foi 

padre Venturelli. Aí eu fui e pedi pra ele: Padre Venturelli, meu pai João Raimundo, que ajudou na 

construção da igreja, está muito doente, no hospital São Lucas, o senhor poderia ir visitá-lo? Meu pai, se 

ele pudesse, todo dia ele estava no Horto. Toda vez que ele viajava ele tinha que ir no Horto. Então ele 

respondeu: “Ave Maria! Eu vou na hora... espera só eu terminar de celebrar a missa... Ele terminou de 

celebrar a missa e nós fomos. Levei ele... e meu pai, lembro como hoje. Ele já estava todo inchado, as mãos. 

No outro dia ele faleceu. Padre Venturelli foi lá e deu a bênção a ele. Então ele morreu aqui, no Juazeiro, 

como ele pediu a padre Cícero. Mas, voltando à minha história: Quando eu tinha quinze anos, nesse impasse 

de religiosidade na família, eu participei de um encontro carismático. Eu era uma criança muito fechada. 

Eu não conversava. Eu ia de casa para escola, da escola para casa. E em casa era na televisão ou ajudando 

à mãe nas coisas de casa. Se me jogasse aqui no centro eu não sabia voltar para casa. Porque eu era muito 

presa. Então eu tinha uma amiga na escola, eu estava no nono ano, lá no colégio Amália Xavier... foi um 

encontro carismático, na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores. Daí mudou totalmente minha vida. 

Nesse encontro carismático. Aí me engajei na carismática. Comecei a me amar. Comecei a entender o que 

era a vida, me interagir. Eu tinha uma vida muito religiosa... eu ministrava oração, dava palestras, 

coordenava grupo de oração, no “Sal da Terra”... Fui muito engajada no “Sal da Terra”. É tanto que o slogan 

deles fui eu que recebi através do Espírito Santo. Eu era muito religiosa. Teve época, de eu vir para a missa 

no Socorro, e ao participar, que eu saía... sabe você sentir que tinha alguém andando alí com você... para 

mim eu sentia que era Jesus andando comigo. Vinha aquela coisa, assim, como naquela mensagem dos 

passos na areia...? Eu lembrava logo. Então eu fui muito engajada, sabe? Muito dedicada às coisas da igreja. 

Isso dentro da carismática, nos Franciscanos. E aí foi passando o tempo, ainda fiquei dez anos. Na 

carismática, com 23 anos eu decidi fazer parte do aspirantado. Para me consagrar. Eu era feliz! Mas com o 

tempo percebi que faltava algo dentro de mim que não me satisfazia totalmente. Embora eu tinha tudo... 

tinha Deus ali comigo... Não sei. Só sei que ali não era minha vocação. Aí eu cheguei diante de Deus e 

disse: Senhor, eu vou sair e vou viver. Se for minha vocação, eu volto. E aí eu fui. Fiz minha inscrição no 

pré-vestibular, pois queria passar na Universidade Regional do Cariri- URCA. Fiz minha inscrição no pré-

vestibular público que teve no Polivalente, na época. Era gratuito. Passei no vestibular. Aí entrei na URCA. 

Quando eu entrei na URCA... Meu Deus! Foi um leque aberto. Sabe você entrar matuta e sair... outra. A 

minha primeira aula foi logo... Filosofia... O professor já foi logo dizendo: “Tudo que você tiver de 

verdade... Não existe verdade. Tudo que você tiver de certeza... Não existe certeza.” E aí minha cabeça 

ficou confusão em tudo. Foi aquela transformação. Todos os dias desejava minha independência, ter meu 

trabalho. E aí eu fui. Consegui o meu primeiro trabalho. Eu estava já no oitavo semestre. Consegui um 

contrato para ensinar no Mais Educação do Estado. Foi meu primeiro contato com a educação. Aí comecei 

a trabalhar e ter minha independência. Saí da casa de minha mãe, fui viver minha vida... Minhas coisas... E 

pra finalizar, eu tive uma experiência com o padre Cícero que até hoje ainda reflete. Na minha convivência... 
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nessas minhas saídas, fui conhecendo pessoas, fui me relacionando com pessoa. Comecei a beber nos finais 

de semana, sábado ia para casa das amigas beber e as coisas iam acontecendo. Até que teve um dia que foi 

meu último porre. Eu comecei a beber uma hora da tarde. Na época eu gostava de cachaça mesmo. Bebia 

cerveja, mas eu não gostava. Eu comecei a beber uma hora da tarde... quando foi à noite eu já tinha secado 

uns três litros mais um monte de amigas ainda levei um para lá... na Expocrato. Então no meio da festa teve 

uma confusão muito grande. Disseram que uma mulher bateu na minha cara... abriu a roda no meio da 

multidão. E pessoas da faculdade me viram daquele jeito, eu não lembro de nada, mas disseram que me 

acharam lá numa mesa, com a cabeça baixa dormindo lá, como se fosse um “Zé Ninguém”. E aí me levaram 

para casa. Então quando eu me acordei de manhã, com uma dor de cabeça danada... eu perguntei o que foi 

que aconteceu as minhas amigas, quando começaram a dizer eu pedi para uma delas ir comigo lá no Horto.  

Pois eu lembrei que meu pai tinha feito uma promessa, com padre Cícero, de não beber, no dia do meu 

nascimento. Ele chegou muito embriagado querendo brigar no hospital, pois queria entrar para me ajuda 

ver, mas era muito tarde da noite, então o guarda do hospital chamou a polícia e ele foi preso, por desordem 

na porta do hospital. Ficou preso aquela noite e no outro dia subiu o Horto e fez a promessa, dando três 

voltas no cajado do Padre Cicero fazendo o juramento... E ele passou trinta anos, até a morte, sem beber. 

Ele tinha uns trinta e poucos anos, na época. Foi logo quando ele casou. E aí ela subiu comigo no Horto. 

Nós fomos de ônibus. A gente chegou lá, no cajado do padre Cícero... eu dei as três voltas igual meu pai 

deu. E naquelas três voltas... eu fiz um juramento de nunca mais botar uma gota de álcool na minha boca. 

E até hoje eu cumpro. Não tenho vontade de beber. No início, foi difícil, mas a figura do padre Cícero me 

ajuda a vencer. Ele não é um santo para a igreja, mas para nós... que tivemos uma certa vivência, uma 

certa... clareza, ele é um anjo... um anjo que vive lá... junto de Deus, intercedendo por nós. Porque... muitas 

vezes eu tentei deixar. Muitas vezes... minha mãe também conta que meu pai também tentou, e não 

conseguia. Então foi através da fé que ele tinha no padre Cícero que fez com que ele parasse de beber e eu 

também. Então, é uma força sobrenatural. É uma força que não vem da gente. Sobre a beata, desde a minha 

infância o pessoal sempre dizia que a beata era como padre Cícero, um santo. Então, para mim, eu tinha a 

beata como a minha mãe me falava de Santa Clara com São Francisco. Para mim... não pode se tirar a beata 

do padre Cícero e nem o padre Cícero da beata. Da mesma forma que liga São Francisco com Santa Clara... 

é a mesma coisa do padre Cícero com a beata. Então, para todos os meus alunos digo que a beata foi uma 

mulher simples. Uma mulher que, para a sociedade, ela não tinha nenhum valor. E Deus fez com que ela 

tivesse valor. Então é uma figura que para mim ela não pode ficar de fora. Não pode ficar esquecida. É isso 

aí. A presença do padre Cícero na minha família sempre foi marcante, devido meu pai. Aí minha mãe se 

engajou nos franciscanos. Minha mãe hoje é coordenadora do Apostolado da Oração dos franciscanos. Fui 

eu que levei ela para os franciscanos. Eu saí e ela ficou. Ela pegou a fé que meu pai tinha. Ele pode não ser 

santo para a igreja, mas para o povo sim. Quantos depoimentos eu já vi de pessoas que vai... toma um copo 

d´água daquele no horto e fica curado... e a gente toma um pote todinho e não fica curado. Então meu pai 

tinha isso. Quantas vezes já ouvir dizer: eu vou pra casa da mãe de Deus, e vou levar três pedrinhas daqui 

pra ele fazer um chá lá... e ficava curado... então, é essa fé, que foi crescendo. E depois que eu consegui 

essa graça, de eu não beber mais, para mim já é uma grande graça que eu recebi do padre Cícero. Então 

essa é a minha fé. Obrigada! 
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ANEXO B – ENTRE RAZÃO E FÉ: APRENDENDO A AMAR OS SANTOS DE 

JUAZEIRO – NARRATIVA DO PROFESSOR CHESSMAN 

 

Antônio Chessman Alencar Ribeiro 

 

Eu sou Antônio Chessman Alencar Ribeiro. Sou filho de Joaquim Alves Ribeiro e Beatriz Alencar Ribeiro. 

Meu pai já está com Deus, em outros planos. Meu pai sempre foi um homem calmo, muito silencioso, 

gostava de poesia e tinha a fé dele, mas nos mostrava de uma maneira… não com palavra, mas pelas ações. 

A minha mãe, ainda hoje com seus 88 anos, já vacilante nas suas questões mentais, em termos de lembrança. 

Mas ela não solta o terço, como produto daquilo que você narrava sobre a importância que o padre Cícero 

realmente dava à questão do rosário. E, eu fui criado ouvindo as histórias do padre Cícero, os milagres do 

padre Cícero. E tinha pontos que eu chegava, até hoje na idade adulta, eu fico pensando assim: como as 

pessoas na minha casa, e a minha mãe ainda hoje fala, ela sempre coloca o padre Cícero e a gente começa 

a imaginar assim… mesmo sabendo que não é bem isso, mas a gente passa a perceber... de tanta afinidade, 

de tanto gosto, de tanto amor, de tanta afinidade que ela tem com o padre Cícero, que acreditava que... 

como se fosse o próprio Deus. Então, histórias magníficas do padre Cícero... a gente cresceu na minha casa, 

os nove irmãos, crescemos ouvindo essas histórias do padre Cícero e... o tempo foi passando e um dia eu 

peguei uma carta do padre Cícero que falava alguma coisa sobre questão política e eu sempre muito curioso 

fiz uma procura e encontrei outra fonte de busca e fui tentando, entre a razão e a fé, me situar, mas sem 

deixar de levar em consideração que a fé, ou seja, a questão da religiosidade que nos foi colocada... era 

forte que às vezes a gente... achando em pecar por pensar alguma coisa diferente. E... fui crescendo e 

tomando maturidade, vendo as coisa e sempre sendo um grande admirador do padre Cícero. Até porque um 

grande milagre, os grandes milagres aconteceram aqui em Juazeiro. A beata Maria de Araújo, também, a 

minha mãe ainda hoje ora por ela, tem uma foto no oratório dela. Eu lembro muito forte que na minha 

infância, nós tínhamos um medo de falar nela. Até às vezes eu achava assim: de que lado esta mulher esteve, 

que às pessoas temem falar nela? E a gente, na tenra idade, a gente não chegava a ter ideia de que houve 

realmente uma imposição da igreja pra que isso não fosse comentado na família sobre a beata Maria de 

Araújo. Inclusive, em contatos que eu fiz anteriormente sobre história do Juazeiro e eu consultando algumas 

pessoas mais antigas daqui... se dizia que o padre Cícero pedia: “não fale nada do milagre. Não fale da 

beata Maria de Araújo. Até porque ele temia pela vida dela e ele sabia que estava realmente sofrendo uma 

pressão... muito grande. E eu, criado, viajei, fui embora e fiz o meu primeiro curso de Filosofia, fiz no 

Mosteiro de São Bento, em Salvador. Foram quatro anos e dois anos eu passei totalmente lá dentro mesmo. 

E eu fiquei mais uma vez de forma mais acirrada: a fé e a razão. A Filosofia faz com que a gente veja as 

coisas de uma outra forma. Mas sempre que eu tentava fugir àquilo que foi implantado pela minha mãe... 

Eu digo pela minha mãe porque meu pai... ele sempre orava, mas nunca nos impulsionou a isso. Minha 

mãe, sim. Aí eu ficava pensando. Se a minha mãe souber que eu estou fazendo isso, pensando nisso, o que 

ela faria? Ela brigaria muito. E eu fui acompanhando as histórias, lendo vários livros sobre o padre Cícero 

e, de uma maneira muito grande, posso dizer assim... em correlação a mim, eu percebi a grandeza do padre 

Cícero e da beata Maria de Araújo, não só para a questão de Juazeiro do Norte, mas para toda uma questão 

de humanismo, para toda uma questão realmente de fé, para toda uma questão de testemunho. E... eu, depois 

de alguns tempos, algum tempo depois, eu já formado em Filosofia, com aquela ideia meio cética de muitas 

coisas, decidi fazer um trabalho sobre o padre Cícero e às vezes eu me pegava sendo um tanto quanto mais 

razão dentro de algo que eu não sabia explicar que era a emoção e depois foi que eu vi... hoje eu vejo que 

aquela fé pra mim era tão importante ou bem maiores que qualquer razão, que qualquer livro, do que 

qualquer coisa que pudesse aprender. Por que aquela fé é inerente. Minha. Estava em mim. Ela 

simplesmente aflorou, com as orações da minha mãe e com as minhas poucas orações. E, nós fomos sempre 

na minha casa, voltados à religiosidade católica. Minha mãe jamais admitiu a gente pensar em outra religião. 

Até porque nós tínhamos convicção que aquela ali, pra nós, é a que nos levaria a um melhor caminho. Então 

as coisas aconteceram de uma forma tão magnífica que eu tenho um filho de 21 anos, acadêmico de Direito, 

que ele é muito assíduo, leitor de diversos livros, então ele fala algumas coisas sobre religião, de vários 

tipos, fala coisas bem diferentes, mas é incrível a afinidade que ele tem com o padre Cícero. Inclusive 

aquela estátua que eu trouxe pra cá, no primeiro encontro, é dele. Ele disse: “pai, não perca a minha estátua”. 

Ele tem assim... uma crença tão grande, tão forte no padre Cícero que eu vejo, nele, a coisa que veio de 

mamãe pra mim e para ele, e com certeza isso vai passar de geração pra geração. Porque é humanamente 

impossível a gente que... principalmente a gente que vive aqui em Juazeiro, a gente ver relatos, como alguns 

que a gente acabou de ouvir, e a gente dizia assim... isso é acaso... Não tem com pensar no acaso. Então eu 

acredito piamente: o padre Cícero pra mim, e a beata Maria de Araújo pra mim, são pessoas de uma 

elevação, uma evolução espiritual tão grande, tão grande, tão grande, que ainda hoje eles nos continuam 
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nos dando auxílio magnífico. Nos compreendendo, aos nossos vacilos, mediante algumas adversidades, 

vacilos em relação à nossa fé, que nós somos oscilantes. Mas, o padre Cícero, pra mim e para a minha 

família, ele é muito forte. E eu tenho uma verdadeira admiração pelo santo padre. Eu chamo santo porque 

para mim ele é santo. Eu acredito piamente que ele é santo e ele continua aquele trabalho inteiro, de 

evangelizar, guardar, aconchegar tantos daqueles que chegavam até aqui deserdados da sorte, herdeiros da 

fome. Ele chegava e arranjava local para cada um e arranjava alimento. Ainda hoje ele faz isso. Só que ele 

está em outro plano, mas ele vai lá, pedir, mediante Deus consequentemente, ele tem mais como pedir por 

nós. E eu tenho certeza que a minha fé no padre Cícero e na beata Maria de Araújo hoje ultrapassa qualquer 

convicção, seja ela filosófica, histórica, sociológica. Eu tenho um verdadeiro respeito e um amor muito 

grande por eles. E, eu tenho certeza, que daqui a alguns anos e anos e anos, ainda o padre Cícero vai estar 

realmente sendo cogitado não só em Juazeiro, mas no mundo inteiro. Tanto ele como a beata Maria de 

Araújo. Quero dizer que... é incrível como eu passei um ano e dez meses sendo presidente aqui do Memorial 

Padre Cícero e como eu fique feliz quando comecei, eu peguei o livro, o missal dele e fiquei olhando, e 

vendo algumas notazinhas que ele tomava, que ele escrevia, e eu peguei o livro, eu beijei o livro e desse: 

meu Deus! Esse livro esteve na mão dele e eu estou aqui tocando... E vi o tratado de música dele, o tratado 

de medicina que ele estudava muito a questão da fitoterapia... e eu comecei a folhear e pensando assim, 

isso esteve na mão dele e está na minha mão. Eu me senti um privilegiado. Agradeci tanto a ele, sabe... 

Meu padrinho... Muito obrigado por estar me mostrando as tuas coisas. Muito obrigado mesmo. E é isso 

que eu quero dar como testemunho. E eu quero dizer: Salve o padre Cícero! Salve a beata Maria de Araújo.  
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ANEXO C – UM POUCO DA MINHA HISTÓRIA: NARRATIVA DA 

PROFESSORA DIONÍZIA 

 

Dionízia de Melo Jacó 

 

Meu nome é Dionízia de Melo. Tenho 28 anos sou da cidade do Crato. Atualmente sou professora de 

Geografia, Religião e Estudos Regionais e fotografo em horas vagas. Sou nova ainda na área do ensino do 

ensino. Há cinco anos que eu leciono tanto no ensino público como no particular. Vamos falar um pouco 

da infância: Sou do Crato, como eu já falei. Sou de uma família de classe média, onde tenho apenas um 

irmão mais novo. Tanto eu como ele tivemos a oportunidade de estudar em bons colégios da região e de ter 

a possibilidade de optar e escolher qual futuro profissional queríamos ter. Meus pais nunca pensaram que 

eu fosse para o lado da licenciatura. Sempre pensaram que poderia ser Direito, Medicina ou entre outras, 

mas escolhi ser professora para a surpresa de todos. Tenho o meu irmão mais novo que está terminando 

Medicina... Mas eu preferi ser professora. Eu gosto do que eu faço, adoro o convívio escolar, procuro estar 

sempre próximo dos meus alunos, tento explicar meu conteúdo da maneira mais dinâmica e diversificada 

para um bom aprendizado posteriormente. Eu particularmente tive uma infância muito proveitosa, com a 

presença dos meus pais em toda a fase me ensinando sempre sobre a vida. Já na parte religiosa tive a minha 

mãe sempre me orientou sobre os princípios básicos da Igreja Católica. Sempre fomos aquela família de ir 

à missa aos domingos à noite uma ou duas vezes por mês a gente ia às missas aos domingos: mãe, pai e 

filhos. Na parte familiar ligada aos meus avós, eu e meu irmão não tivemos muito a interferência dos meus 

avós. Porque a mãe do meu pai mora em uma cidade vizinha e ia visitar ela só no período de férias. E a 

parte de minha mãe, só tinha meu avô.  Que ele era muito devoto do padre Cícero. Quando a íamos ia na 

casa dele a gente via um monte de santinho católicos. Ele era viúvo há muito tempo, vivia só, onde minha 

mãe sempre estava próximo a ele pra ajudar no que fosse preciso. Ele faleceu está com dois meses. Meu 

avô falava que os pais dele levavam ele e os irmão quando criança para as missas que tinha aqui em Juazeiro 

a muito tempo atrás missas que o padre Cícero chegou até a celebrar. Meu avô faleceu aqui em Juazeiro, 

há pouco tempo, clamando pelo padre Cícero. Morreu no hospital regional, pedindo para o padre Cícero 

tirar ele daquele sofrimento, onde foi feita a vontade dele. Ele faleceu de uma doença que apareceu de uma 

hora pra outra, aos 91 anos. Meu irmão quando criança era um menino normal até os quatro anos, onde 

começou a adoecer. Ele quase não frequentava a escola, porque passava até meses internado Umas doenças 

muito pesadas. Quando era uma crise de garganta, era demais, quando era uma infecção intestinal, era muito 

pesada. Teve um momento que os médicos deram até 24 horas de vida a ele. Era muito dolorosa para todos 

nós. Um dia minha mãe falou: “se esse menino ficar curado e todo esse sofrimento acabar eu vou ser grata 

eternamente onde ela fez uma promessa ao padre Cícero, e ao Sagrado Coração de Jesus. “Se ele 

conseguisse se curar, eu vou fazer uma renovação na minha casa, como forma de agradecer anualmente 

essa graça e ela alcançada”. Ele melhorou e até hoje ela faz essa renovação no dia 31 de julho, onde ela 

chama os vizinhos mais próximos e faz essa renovação para agradecer a graça pela saúde não só dele, mas 

de toda a família. O padre Cícero pra mim é um símbolo muito sagrado, admiro muito a profecia dele, a 

repercussão mundial, sou devota. Já consegui graças ligadas ao padre Cícero. Eu já acompanhei algumas 

romarias, com um grupo de amigos amadores da fotografia a uns três anos atrás, quando o meu tempo era 

mais livre. A gente fez um álbum belíssimo com algumas fotos de uma romaria, mostrando através da 

fotografia a fé religiosa dessas pessoas que vem anualmente de tão longe pagar suas promessas aos pés do 

Padre Cicero aqui em Juazeiro do Norte. Eu acredito em milagres. Quando uma pessoa realmente tem fé, 

tudo pode acontecer mesmo. Acredito nos milagres do padre Cícero ligados a beata Maria de Araújo. Que 

ela por algum motivo foi a escolhida pra vivenciar esse milagre. 
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ANEXO D – MEMÓRIAS DE UMA DEVOTA DO PADIM CIÇO E DA SANTA 

BEATA MARIA DE ARAÚJO: NARRATIVA DA PROFESSORA DORINHA E 

SEU DISCURSO NO ENCONTRO DO CÍRCULO REFLEXIVO BIOGRÁFICO  

 

Maria das Dores Guilhermino Damião. 

 
Nasci de uma família de romeiro: do casal Maria e José. Dona Maria e Seu Zeca, eles todos os anos 

visitavam o Juazeiro, de quem eu herdei esse ritual religioso que eles herdaram dos meus avós. A minha 

avó Maria Josefa ajudou a carregar pedra na cabeça, do Horto, o chamado “Santo Horto”, até a matriz de 

Nossa Senhora das Dores, para fazer ainda o alicerce da igreja, na primeira construção que tinha duas torres. 

No ano de 1817. Sou pernambucana da cidade de Tacaimbó. Sou a nona filha da segunda família de meu 

pai, de quinze filhos. Quando o meu primeiro irmão nasceu lá no Pernambuco, meu pai foi batizar seu 

primeiro filho. Ao dizer para o padre que queria que ele se chamasse Cícero, o padre não pôde batizar com 

este nome, pois era proibido nessa Diocese. Então o próprio padre batizou como Cisenano, pra ficar 

parecido, mas não batizou como Cícero. Mas, nós até hoje o chamamos de Cícero. Com o passar do tempo, 

nascendo o último homem da família, que hoje tem 40 anos, foi batizado de Cícero. Mais uma demonstração 

de fé romeira dos meus pais é o meu nome: Maria das Dores. Foi escolhido por conta da padroeira de 

Juazeiro, por uma graça alcançada pelo meu pai, que quando estava em São Paulo, em 1972, ele adoeceu, 

quase que morria e pediu a padre Cícero e Nossa Senhora das Dores que se ficasse bom e conseguisse voltar 

para casa, daria o nome do filho que nascesse primeiro, o nome dos dois: se fosse mulher, das Dores, se 

fosse homem, Cícero. Aí eu fui a primeira a nascer, em 28 de julho de 74. Confesso que não gostava do 

meu nome pelo seu significado. Quando entendi o motivo, passei a aceitar pelo valor espiritual do nome, 

que é uma ação de graça. Quando criança eu lembro dos dias de romaria que eu e meus irmãos, naquele 

sítio, subíamos na janela do alpendre, em frente à casa, dando tchau para os romeiros que iam para Juazeiro, 

nos caminhões pau de arara todos enfeitados com fitinhas, flores e imagens, essas coisas que a gente vê 

agora. Partia de madrugadinha, então a gente acordava e ficava em pé, na porta, dando tchau, e os romeiros 

cantando bendito... “Bendita e louvada seja a luz que mais alumeia, valei meu Padim Ciço e a mãe de Deus 

das Candeias”. Então era esse canto popular. Quando cheguei aqui vi como era. Meus pais vieram muitas 

vezes para pagar promessa, mas os pequenos ficavam. E eu nunca pude vir em romaria. Mas no dia 20 de 

março de 1984, enfim, eu e minha família estávamos chegando para morar em Juazeiro, na Colina do Horto, 

aos pés do “Meu Padrinho”, onde moro até hoje. Tomamos o maior susto, pois todas as mulheres e crianças 

que a gente via estavam todos vestindo preto. Minha mãe ficou assustada, dizendo “será que aqui só tem 

viúva?” ... Minha mãe ficou com medo. Só que a gente não sabia da tradição. Perguntamos se todos os 

parentes eram mortos, mas ficamos sabendo que no dia 20 de cada mês vestia-se preto em honra ao 

aniversário de morte do padre Cícero. Foi aí que a gente veio saber que o pessoal em Juazeiro vestia preto. 

Não sabíamos. Nessa cidade estudei, me dediquei aos estudos, e cursei o ensino fundamental na escola 

padre Cícero próxima ao memorial. Descia e subia a pé o caminho do horto todas as noites, pois não tinha 

transporte coletivo nem para estudantes. E foi lá que conquistei minhas primeiras vitórias com as gincanas 

escolares que se realizava no mês de março na semana do padre Cicero. Foi quando li pela primeira vez um 

livro sobre o padre Cícero e o Juazeiro, foi o livro de doutor Geraldo Menezes Barbosa “padre Cícero ao 

alcance de todos”. Tinha ganhado de um amigo como presente de aniversário. Neste ano, ganhei ponto até 

pelas correções do texto da gincana sobre a história do padre Cícero. Ganhei o primeiro lugar. Daí em diante 

passei a participar das palestras e lançamento de livros sobre o padre Cícero. Dando continuidade aos 

estudos passei a cursar o ensino médio “normal pedagogia”, pela manhã, na primeira escola normal rural 

do Brasil: professor Moreira de Sousa. Continuei descendo a ladeira a pé. Já tinha transporte coletivo, mas 

eu só podia pagar uma passagem, então eu só pagava a volta, pois era subindo a ladeira. No percurso de 

descer a pé muito cedo, às 6:00h da manhã, eu passava antes na igreja matriz de Nossa Senhora das Dores 

e chegava na metade da missa. E em seguida cumprimentava o padre Murilo e logo depois íamos tomar 

aquele cafezinho na sua casa. E nós nos alegrávamos pois eu justificava que o café do padre era mais 

recheado do que o da minha casa. Foi com o monsenhor Murilo que aprendi a reconhecer o valor espiritual 

e cultural das romarias de Juazeiro e a importância do padre Cícero, pois o padre Murilo testemunhava no 

seu dia a dia essa experiência de fé e de vida nesta experiência de fé romeira. Tive a sorte de nos meus 

primeiros anos de alfabetização estudar dentro do casarão, hoje museu vivo do padre Cícero na Colina do 

Horto, que chamávamos de casa grande, onde viviam seis beatas do tempo de padre Cícero eram elas: Dona 

Lica “ADM” da casa; Dona Maria sua irmã; Gina, Bia, Dona Zefinha e Luiza que está viva com 94 anos e 

continua morando até hoje. Esta sala de aula funcionava na sala de jantar do padre Cícero onde está a cena 

do padre Cícero tomando café. Quando chegava os dias de romarias as aulas eram suspensas. Funcionava 
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assim porque não existia escola para as crianças, era uma sala emprestada à prefeitura. A minha primeira 

professora foi a Dona Cecília, que era muito séria. Era filha do Severino, poeta do Horto, que com sua 

família eram moradores das terras do Horto na casa do beato José. Ela se vestia também igual as beatas do 

casarão. Eu era uma menina sapeca, junto com os outros colegas, pulávamos muitas vezes a janela que 

ficava próximo ao fogão de lenha do casarão, para irmos buscar lenha no quintal para ser feita nossa 

merenda. Não esqueço daquele mingau doce de milho. Neste tempo, em casa nós não tínhamos televisão. 

Então a gente ia assistir televisão dentro do casarão com as beatas, logo após a reza do rosário que iniciavam 

às 17:00h. Elas rezavam caminhando na praça em frete o casarão onde está a sala do coração de Jesus. Logo 

que terminavam de rezar entravam e iam jantar. “Essa era a parte que eu mais gostava”. Quase todos os 

dias o cardápio era baião de dois com bife ou peixe acompanhado de café ou chá. Todas as refeições eram 

feitas por elas mesmas em panelas de barro no fogão a lenha, o mesmo que era feito nossa merenda. Tive 

uma experiência muito boa dentro do casarão. Nas romarias eu vendia em frente à capela, as tradicionais 

fitinhas como lembrança de Juazeiro. Quando diminuía a quantidade de romeiros eu e meus amigos 

brincávamos de quem adivinhava as músicas e eu nunca aceitava perder e um dia eu perdi. Não aceitando 

a perda, fiz imediatamente uma proposta: ao ouvir o padre chamar alguém para fazer a leitura da missa que 

iria começar: eu os desafiei que se eu fizesse a leitura na missa, venceria. E todos concordaram. E assim foi 

a minha primeira leitura na missa, me tremia toda. Era a leitura da carta de são Paulo que iniciava com a 

palavra epístola e eu li “épistola” de são Paulo. Lógico que todos os meus amigos riram de mim, mas o 

importante é que venci. Só que depois da leitura não tive coragem de sair da missa e fiquei até o fim. A 

partir daí passei a participar das missas todos os domingos ajudando nas leituras e nos cânticos junto com 

a cantora Carmelita, uma funcionária antiga dos salesianos. E foi neste lugar que iniciei o curso de catequese 

da primeira eucaristia e um dia recebi a visita da irmã Eremita - Cônega de Santo Agostinho - que me 

convidava a participar do grupo de formação para as catequistas na matriz. Tive a sorte de participar do 

grupo dessas irmãs, onde recebi boa formação religiosa, que junto com a irmã “Nete” pude participar dos 

trabalhos de pastoral das romarias. Passei a me doar com muita intensidade aos trabalhos com os romeiros 

e um dia, a convite do padre Valdemar “SDB”, comecei a trabalhar no horto escrevendo as intensões das 

missas. Para isso, tinha que chegar as cinco da manhã, abrir as portas da capela do casarão para receber os 

romeiros. Por conta desse trabalho, comecei a dormir com as beatas no casarão. No início era só nos 

períodos das romarias, mas fui me acostumando e passei a ficar mais tempo incluindo o período de férias 

da escola. Depois comecei a fazer compras e a feira da semana com as beatinhas. Passei a acompanha-las 

em consultas médicas, até mesmo quando ficavam internadas nos hospitais. Estive presente nos últimos 

dias de vida de três dessas beatas. Nesta ocupação morei por 20 anos dentro do casarão, só me afastei 

quando me casei. Nestes 20 anos de experiência com os romeiros pude presenciar muitos fatos ocorridos 

entre padres estrangeiros e os romeiros simples e humildes. Um verdadeiro choque cultural dos superiores 

salesianos que não tomavam o devido cuidado de repassar para seus sacerdotes a história cultural e religiosa 

do lugar. Um dos fatos é que um dos padres, sendo este polonês, não admitia que os romeiros entrassem na 

capela do casarão na hora da missa e fossem arrodear o altar três vezes, esfregando as costas na parede da 

passagem que ficava debaixo do altar, para curar suas doenças de coluna. E sendo a hora da consagração o 

auge da missa onde, todos os cristãos devem se ajoelhar, os romeiros passavam em frente à mesa da 

celebração não se ajoelhavam e nem paravam, mas do lado tinha uma estátua do padre Cícero e era ai que 

os romeiros se ajoelhavam, tiravam o chapéu e ficavam por muito tempo em oração. Vi o padre perder a 

paciência e dar murros na mesa na hora da celebração e gritar para os romeiros pararem com aquilo e 

respeitassem a eucaristia. Todos os romeiros ficaram assustados olharam para o padre e foram embora, pois 

o padre não falava bem a nossa língua e os romeiros acharam que era um dos sotaques ou jeito de falar dos 

estrangeiros. Um outro fato foi que, chegando outro padre que queria organizar o Horto para as romarias, 

cuidando especialmente da limpeza, resolve pintar a estatua para que os romeiros não escrevessem mais 

seus nomes na batina. Ele providenciou pequenas placas ao redor da estátua com os dizeres: “Não risque a 

estátua”. No fim da romaria os romeiros não só escreveram na estátua como também nas plaquinhas. Mas 

nem tudo foi negativo no ano 2000 chegou o padre Giuseppe Venturelli, italiano, que depois de dois anos 

passou a entender melhor esse processo de romaria e viu que o Horto além de fonte religiosa era também 

uma fonte econômica que precisava da maior atenção já que tinha a construção da igreja senhor Bom Jesus 

do Horto para realizar. Foi neste período de sua administração que, por coincidência era a conclusão do 

meu curso de graduação, pesquisei sobre a história local e conseguimos recuperar “reconstruída” a muralha 

da guerra de 14 e algumas casas dos beatos do Horto. Então todas as descobertas pesquisadas que eu tinha 

conhecimento de bom para o Horto eu passei para este administrador, no intuito de ajudar a melhorar o 

Horto. Conseguimos também realizar um pequeno projeto de reflorestamento do Horto com jovens e 

crianças da comunidade. Foi com essas experiências dos trabalhos pastorais, especialmente o trabalho 

voluntário das “romarias”, onde pude compreender melhor esse mundo espiritual de romeiros. Me formei. 

Sou graduada em Pedagogia e História e fiz especialização em Português e Artes e Gestão Escolar. E foi 

dos trabalhos de pesquisa para esses cursos que pude conhecer um pouco sobre a vida dos beatos, penitentes 
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da Colina do Horto, também um pouco sobre o padre Cícero e a beata Maria de Araújo. Os temas dos meus 

trabalhos são “O horto do ‘Meu Padim’ um mundo místico dos penitentes” e “O gênero epistolar e a 

temática nas cartas dos romeiros do padre Cícero”. Depois dessa monografia nunca mais tive sossego, pois 

muitos pesquisadores e alunos universitários querem ter acesso. Mas nunca tive tempo para publicá-lo. Já 

recebi muitos convites. É que eu não tive foi tempo mesmo. Participei de uma experiência religiosa já com 

meus 25, 30 anos... Fiz ainda dois votos, mas quando chegou no terceiro, que era o voto perpétuo... eu pedi 

um tempo. Que seria o voto perpétuo. Pedi um ano para pensar. E nesse ano eu desisti desse modelo de 

vida, pois não me preenchia ainda. E neste mesmo ano voltei às crenças religiosas e culturais de meus pais. 

Voltei às origens da crença familiar. Pedi em nome do milagre da hóstia na boca da beata Maria de Araújo, 

que a gente chama “A Santa Beata”, um rumo para minha vida. E eu comecei a fazer a renovação ao 

“Sagrado Coração de Jesus” no dia 17 de janeiro, que é o dia da morte da beata. Acredite. Pois no mesmo 

ano conheci um belo rapaz e com esse me casei. No ano seguinte já estava me casando. Tenho duas filhas 

lindas: Jade e Jamile. E eu vejo como um presente de Deus mesmo. Foi uma graça. Então todos os anos, no 

dia da renovação eu agradeço as graças que recebi e peço mais. E geralmente eu escrevo. Eu digo: este ano 

eu quero conseguir isso. E no dia da renovação eu não leio para o povo, mas eu tenho escrito. É como se 

fosse o dia de prestação de conta. Ali eu alcancei a graça esse ano, no próximo ano eu quero conseguir 

isso... se for da vontade de Deus, é claro. Mas eu me programo. Faço um planejamento. E também os 

vizinhos que estão lá fazem isso... agradecem. Pra mim, o ano começa a partir do dia da minha renovação. 

Tem a virada de ano, tem o vai e vem, mas falta eu prestar conta. Então passou... eu peço esses pedidos e 

outros mais para o ano que inicia. Faço um planejamento, um orçamento, até a parte financeira mesmo. 

Tenho na sala do Coração de Jesus uma foto em quadro da beata. Uma dos paninhos do milagre que eu 

expus lá e o bispo perguntou “o que você fez?” E eu: eu tenho uma foto do paninho do milagre e coloquei 

exposta... Coincidência ou não, ou providencial, o paninho que eu tirei a foto, eu tive o prazer de conhecer 

o suposto dono verdadeiro desse paninho. Isso foi Deus que mandou mesmo. Esse ano agora, de 2017. 

Conheci o dono desse paninho e eu tive acesso e ele está com vontade de expor. O demais... eu também 

tenho uma foto do padre Cícero rara, que quase ninguém tem, só a irmã Annette, que eu enviei. Essa foto 

está datada de 26 de janeiro de 1914, período da guerra. No ano da “Sedição de Juazeiro”, conhecida como 

a “Guerra de 14”. Onde adquiri essa foto? Aqui é onde vai o bonito da história. Adquiri essa foto da sobrinha 

da beata Júlia, que era vizinha do meu esposo, quando na época a gente namorava. Eu ia namorar e 

conversando com a vizinha enquanto ele se arrumava... porque era muito vaidoso... eu vi uma fotozinha na 

sala do santo, e eu muito curiosa pedi pra ver. Gente... chegando lá, é uma foto pequena, tem uns 30 

centímetros, e é a foto legítima mesmo, com essa data. E eu pedi a ela para tirar uma cópia. Por sinal no 

ano retrasado Dona Marisa faleceu. Então eu namorava e pesquisava. Sem querer as coisas vinham pra 

mim. Então essa é minha história. Tenho experiência com romaria, com tudo, ajudei muito os romeiros... 

Aí a pergunta pra mim, quem é o padre Cícero, quem é a beata? Sou filha de romeiro. Padre Cícero pra 

mim é como se fosse esse anjo protetor que Deus mandou para ajudar o povo nordestino. O sonho dele 

explica. Quando ele vê a Santa Ceia e Jesus diz: “toma conta desse povo”. Daí, ele é pessoa que Deus 

enviou para ajudar esse povo. E a beata? A beata realmente era alguém que Deus precisava para usar como 

a pessoa desse milagre... que é tão esquecida.  Ela é pra mim a santa entre mulheres de Juazeiro, a santa 

principal de Juazeiro. Depois de Nossa Senhora é ela. Ela é a pessoa escolhida. Eu acredito que não acontece 

esse milagre à toa, ou em qualquer pessoa. É em alguém muito escolhido por Deus. E ela foi escolhida, né? 

A crença que está em mim é isso. Sou de família de romeiro e pra mim, isso que aconteceu em Juazeiro foi 

uma resposta de Deus para esses homens que sofriam. Essa é a minha história.  

 

DISCURSO NO ENCONTRO DO CÍRCULO REFLEXIVO BIOGRÁFICO  

 

A gente tem a maior preocupação com o caminho que vão as histórias de Juazeiro. Às vezes fica a impressão 

de que os mais velhos vão morrer e os mais novos não estão ligando muito. Aparentemente os jovens não 

se interessam. Aqui no grupo percebi que tem uma jovem que se interessa pelo assunto. Por falar em jovem, 

eu comecei a fazer o bolo do padre Cícero no Horto, aos pés da estátua, porque a festa sempre ocorria na 

véspera do dia 24 de março, à meia noite, e ficava distante para o povo de lá de cima vir para a cidade. Aqui 

não tinha nada. Eu também descobri que Luiza, a última moradora do casarão do padre Cícero onde eu 

também morei, a beatinha que ainda está viva, também aniversaria no dia 24. Me juntei com os jovens do 

crisma e fizemos o bolo de Luiza. Quando fizemos, as famílias dos jovens vieram. No outro ano fizemos 

de novo. E o bolo foi tendo que ficar maior, porque não deu pra quem quis. Então nós começamos uma 

campanha nas casas. A gente passa os envelopes e o pessoal doa o tanto que quer. Quando faltam dez dias 

para a festa a gente conta o que arrecadou e faz o tamanho do bolo de acordo com a arrecadação. Agora é 

uma multidão que eu não dou de conta. Eu já falei esse ano que no ano que vem todo mundo tem que chegar 

junto. Porque agora não se limita àquela comunidade. Agora vem o povo dos Sítios e outras comunidades. 

Superou as expectativas. Eu sei que na minha experiência lá no Horto eu enfrentei conflitos com os padres 
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Salesianos. Eu aprendi com o padre Murilo no tempo de romaria é algo especial, que a gente deve dar 

atenção total, porque é algo bonito da nossa fé que a gente vive. Aprendi que tinha que dar todo apoio. Só 

que lá sempre teve mudança de administradores, talvez tenha sido até falta de ler sobre o lugar e conhecer 

para saber de que lado eu vou ficar... Então lá houve muito choque cultural. Padre estrangeiro que 

repreendia os rituais de romeiros. Tinha um padre lá que era polonês e tinha um altar dentro do casarão que 

foi demolido com essa história de mudar pra museu vivo e por trás do altar tinha uma passarela. E os 

romeiros vinham em fila e esfregavam as costas na parede pra ficar bom da coluna. Se esticavam e abriam 

os braços. Isso formava uma fila enorme. O padre, por não saber disso, ele não aceitava. Ele com toda a 

sua formação teológica, não acreditava que o romeiro passava, diante da hóstia consagrada. Gente... Na 

missa, na hora que o padre ergue o cálice, é o momento auge da missa, onde todo mundo se ajoelha. E o 

romeiro? O romeiro queria lá saber do padre lá na missa... Na hora que o padre levantava o cálice o romeiro 

fazia era arrodear o altar, minha filha. Lá tinha, ainda tem, uma estátua do padre Cícero no tamanho natural 

dele e o romeiro passava beijava, abraçava, se ajoelhava nos pés da estátua e o padre consagrando... na hora 

da missa. O padre ficou louco. “Esse romeiro não tem catequese! Absurdo! Pare de rodar este altar, por 

favor!” E eu sempre lá ajudando. Eu sempre ajudei a cantar. Cantei muito em missa, em romaria. Sei que 

o padre polonês ficava louco. Eu dizia: padre, o romeiro faz isso mesmo. É normal da romaria... Eles têm 

que fazer esse ritual deles. “Não pode! É hora de missa! Atrapalham tudo. Não têm respeito com a 

eucaristia”. Eu dizia: mas eles não sabem o que é cálice não, padre. Olha, padre ficou louco. Chegou um 

tempo que ele teve que sair. Porque ele chegou a gritar, bater na mesa, parar os romeiros nos rituais. Ele 

mandou parar. “Parem! Parem agora!” E todo mundo assustado. O povo tomou um susto e ele gritava 

mesmo. “Isso é loucura!” Ele ficava irritado, dizendo coisas. Eu dizia: padre, o senhor tem que ver que são 

pessoas humildes, pobres. “Mas eles não têm catequese. Como deixam a eucaristia e vão rezar numa estátua. 

Padre Cícero não é santo!” Eu dizia: para o senhor. Para os romeiros é. Então foi um choque cultural muito 

grande. Enfrentei muito. Mas muito mesmo, né? Tem uma piada de um estrangeiro que nunca tinha vindo 

em Juazeiro e disse que vinha na rua do Horto e viu uma mulher subindo e chorando, descalça. E ele, usando 

a linguagem dele, falou: “por favor, deixa eu te ajudar, eu lhe levo nos braços. Ela disse: Não, porque é 

promessa”. Não podia interferir. Aí viu outro carregando uma pedra e queria ajudar e ouviu: “Não, que é 

promessa”. E ele ficou: “que povo louco”. Aí ele foi subindo a estátua e uma pessoa despencou lá de cima 

e vinha rolando. E alguém: “segura, segura, segura!”. E ele saiu do meio. E o povo perguntou: “porque o 

senhor não segurou ele?”. Pensei que era promessa! Aqui tudo não é promessa!!!”. Eu costumo dizer que 

essa história aconteceu com esse padre, né? Porque não pode um negócio desse. Aí eu falava: padre, o 

senhor é esse estrangeiro, que não sabia que uma queda não era pagamento de uma promessa. Então era um 

choque cultural e que ainda hoje o Horto sofre, com a vinda dessas pessoas. Por serem de congregações 

mundiais, eles vêm sem saber que lugar é aquele. Como aconteceu agora ultimamente. Mandaram sair 

alguns penitentes do Horto, pensando que eram loucos... 
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ANEXO E – A CONSTRUÇÃO DA FÉ SOB OS ALICERCES FAMILIARES: 

NARRATIVA DA PROFESSORA FRANSCISQUINHA 

 

Francisca Silva Sampaio 

 

Cidade de Juazeiro do Norte, fundada pelo Pe. Cícero a partir do binômio: terra de oração e trabalho, região 

sul do estado do Ceará, lugar onde nasci e cresci. Orientada pela religiosidade dos meus pais, meus 

primeiros educadores, que se dedicaram ao máximo para proporcionar a mim e aos quatro irmãos, não só 

um teto e as condições de subsistência, mas acima disto, procuraram mostrar-nos que a família é o primeiro 

ambiente de construção do caráter e dos diversos saberes indispensáveis para a vida. Sou filha de 

agricultores e disto tenho muito orgulho, pois me ensinaram a amar a natureza como uma dádiva do criador. 

Sou Francisca Silva Sampaio, conhecida carinhosamente como Francisquinha, minha história de fé antes 

mesmo de nascer quando a minha mãe começou a sentir as contrações para o meu parto que foi muito 

difícil. Meu pai procurou ajuda indo à casa de um médico que não o recebeu porque ele estava sujo, vinha 

da roça, com chapéu de palha na cabeça… e o papai voltou pra casa e se ajoelhou ao lado da cama onde 

minha mãe estava, tirou o chapéu e pediu a São Francisco que fizesse com que o bebê nascesse, pois se 

fosse menina, seria chamada de Francisca e se fosse menino, seria Francisco. Com as bênçãos de Deus por 

intercessão de São Francisco eu logo nasci e comigo nasce também à influência da religiosidade e da fé do 

povo simples, marca que trago desde o ventre materno. Com a ajuda de São Francisco nasci, e assim carrego 

este nome com muita honra. Ao longo da minha vida de fé em família, fui tomando consciência e 

participando efetivamente dos momentos orantes na simplicidade de nossa casa. Uma família simples, 

porém com muita fé. Essa família nos educou na fé popular, porém muito forte. Todos os dias rezávamos 

o terço depois de jantar a convite de minha mãe porque o terço é a oração que o padre Cícero deixou para 

todos os seus afilhados.  Mamãe se ajoelhava aos pés da mesa do santo e nós, em volta rezávamos junto e 

ouvíamos fazer os seus agradecimentos e os seus pedidos. Participei muitas vezes da missa do dia 20 vindo 

a pé do sítio para as celebrações. Na adolescência eu não entendia muito bem isso, mas eu fazia, e quando 

comecei a tomar uso da razão, comecei a perceber a riqueza dessa fé simples, porém, muito forte. Um fato 

inesquecível em minha vida foi o nascimento de muitas verrugas nos meus pés e também nas mãos e que 

começaram a me ensinar muitas simpatias populares para acabar com elas. Fiz todas as simpatias que me 

ensinaram, porque eu tinha vergonha, não conseguia calçar uma sandália porque eram tantas que chegavam 

a incomodar. Depois de esgotadas todas as simpatias, os remédios caseiros, as verrugas continuavam se 

multiplicando até que um dia eu disse: - padre Cícero, se o senhor me fizer curar desse problema em minha 

pele, eu prometo que irei à missa do dia 20 a pé, da Palmeirinha, (7 km) descalça para agradecer ao senhor 

essa graça que eu preciso alcançar. Por mais incrível que pareça o milagre aconteceu, em menos de um mês 

essas verrugas desapareceram completamente. No dia 20 do mês seguinte fui à missa da Palmeirinha a pé, 

com um grupo de pessoas, mamãe e papai também vieram comigo e eu descalça como havia prometido 

para agradecer a graça alcançada. Esse pra mim foi um sinal muito forte de que Deus também nos favorece 

as graças por intermédio dos santos e de que a fé que meus pais passaram para mim a respeito do padre 

Cícero, nesse momento se firmava ainda mais. Eu não tinha muita consciência da grandeza da religiosidade, 

mas na minha fé simples, ainda muito pura, inocente alcancei essa graça. E nós continuávamos ampliando 

essa consciência, essa devoção ao padre Cícero e que ainda hoje é muito forte em minha família. Até que 

meu último irmão que se chama Cícero também esteve com dificuldade para o nascimento e papai rogou 

ao padre Cícero com a mesma fé que teve ao pedir a São Francisco pelo meu nascimento e o menino nasceu 

ganhando o nome de Cícero. Esses são momentos que em minha opinião tornaram-se momentos de 

recebimentos de graças e milagres por intermédio dos eleitos de Deus, São Francisco e padre Cícero Romão. 

Todos os momentos vividos lá em casa, onde a gente rezava, escutava papai e a mamãe conversando sobre 

a figura do padre Cícero muitas vezes diziam assim: “se a gente chamar ele de padre, ele vai ouvir como 

padre”, isso eu ouvi muitas vezes. “Se a gente chamá-lo de Cícero, ele vai atender como Cícero, se a gente 

chamá-lo de meu padrinho Cícero ele vai atender como meu padrinho. Isso foi uma das muitas coisas que 

cresci ouvindo; essas expressões de grande respeito ao padre Cícero. Sobre a beata Maria de Araújo eu vim 

tomar conhecimento de sua existência depois de adulta. Fui morar com duas historiadoras que vieram de 

longe para estudar esse jovem padre, esse homem que fez e que continua a fazer a história acontecer em 

Juazeiro. Maria de Araújo não era presente na minha família nem na religiosidade popular lá de casa. Talvez 

pela questão do silêncio que a igreja propôs para que não fizessem relação a ela. E no momento que fui 

descobrindo a beata Maria de Araújo fui entender uma série de coisas em relação ao papel da mulher na 

igreja, o papel da mulher na família, a situação de ser negra, pobre e mulher. Ela durante muito tempo foi 

escondida. Como se fosse, assim, um desejo de apagar a presença dessa mulher na história dessa cidade. 

Então o padre Cícero foi o protagonista na minha história de fé e Maria de Araújo entrou no segundo 
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momento de minha vida. Quando eu já estava em processo de desconstrução da minha crença popular. 

Quando comecei a me questionar se realmente tinha uma fé verdadeira. Seriam essas crenças são 

verdadeiras? Quando entrei na faculdade no curso de Teologia em Fortaleza, comecei a colocar em questão 

esse processo vivido por mim, e muitas vezes me questionei: Meu Deus, não sou mais a mesma 

Francisquinha que eu era na minha família. Cheguei muito a dizer assim: Eu era feliz e não sabia. E comecei 

a questionar uma série de crenças de fé que eu tinha que eu via na minha casa, que foi transmitida pelos 

meus pais, pela minha família, comecei a colocar em dúvida. E assim quando comecei a viver isso foi muito 

forte pra mim. Eu voltava na minha casa, via minha mãe rezar o terço, ia participar da renovação, que é 

uma tradição da minha família e que ainda hoje mantemos viva e não me encontrava ali, não mais com todo 

o envolvimento que eu tinha antes. Percebia-me apenas como espectador, alguém que estava ali apenas 

para assistir e não mais para viver, como eu vivia na minha infância e adolescência. Isso me deixou um mal 

estar muito grande a ponto de acreditar que havia perdido a fé. Conversei muito com a irmã Annette com 

quem eu morava e ela me ajudou a compreender, a refazer, a reconstruir esse conceito de fé e esse 

sentimento. Ela dizia assim: “Francisquinha, você não perdeu a fé. Você está num processo de maturidade 

da sua fé. Então você vai desconstruir, para reconstruir sem perder”. E foi nesse momento que fiz um 

compromisso de que mesmo sem acreditar mais, não vou deixar de participar. E eu acho que isso foi uma 

graça de Deus e com certeza do padre Cícero, com certeza da beata Maria de Araújo, que não me deixou 

me afastar e me deram forças para que continuasse, mesmo achando que aquilo não tinha mais tanto sentido. 

Quando refiz esse processo de maturação da minha fé pude perceber que não a havia perdido, que estava 

apenas num processo de amadurecimento. Comecei a perceber que estava recuperando aquilo que recebi 

de mais precioso na minha família, só que revestido de um conhecimento mais profundo de Deus. Tenho 

imensa gratidão aos meus pais, às irmãs Annette e Ana Tereza que me ajudaram a não perder a profundidade 

e a riqueza da fé, que carrego comigo desde o berço e que faz parte de toda a minha história. Agradeço a 

Deus que através de são Francisco, do padre Cícero e da beata Maria de Araújo sempre ouvindo meus 

pedidos e me presenteado com tantas graças. Essas experiências e tantas outras não são fáceis de descrever 

assim como a intensidade do que significa viver tudo isso.   
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ANEXO F – DO SÍTIO PARA A CIDADE, A MESMA DEVOÇÃO AO PADRE 

CÍCERO: NARRATIVA DA PROFESSORA GRAÇA 

 

Maria das Graças Alencar Alves 

 

Eu me chamo Maria das Graças Alencar Alves. Nasci em 2 de dezembro de 1968, em um Sitio chamado 

Suçuarana, no município de Juazeiro do Norte. Minha mãe, Maria de Lourdes do Santos Alencar (falecida), 

é natural de Juazeiro do Norte e meu pai José Gonçalves de Alencar é natural de Santana do Cariri. Meus 

avós maternos, ele de Pernambuco e ela de Alagoas. Morei nesse sítio durante boa parte da minha infância. 

Lembro que minha mãe tirava as renovações da vizinhança. Sempre nos levava a todas as renovações. 

Lembro também que ela falava mais sobre o padre Cícero, inclusive nas renovações, sempre ela cantava 

em bendito em louvor ao padre Cícero. Era comum também em todas as casas ter uma imagem do padre 

Cícero na parede, junto ao coração de Jesus. Ela dizia que começou tirando as renovações desde mocinha 

nova. Acredito que em virtude da prática religiosa, seguida por seus familiares, orientada pelo padre Cícero. 

Quando eu tinha 10 anos de idade, meus pais venderam tudo o que tinham no sítio e vieram morar no bairro 

Horto, somente para nos colocar para estudar. Pois no sítio não tinha escola. Decidiram morar no Horto, 

devido ao fato que, ali moravam muitos familiares de minha mãe. Quando chegamos no Bairro Horto, ela 

continuou apenas rezando nas casas dos familiares e de alguns vizinhos. E assim fez até quando ficou 

debilitada e faleceu. Tenho duas irmãs, eu sou a do meio. Todas nós somos professoras. Comecei a estudar 

em 1979, na Escola Coronel Nery. Em 1985, iniciei o ensino fundamental no CEMS, onde terminei também 

o ensino médio, o normal. Comecei a trabalhar na educação no ano de 1989, ainda cursando o 2º ano do 

normal. Conclui o ensino médio em 1990. Acredito que minha vida religiosa não teve influência na escola, 

sim na tradição familiar. Não lembro exatamente de impressões religiosas após minha chegada ao bairro. 

Achava divertido ficar o dia inteiro na calçada, olhando tanta gente subindo e descendo. Onde muitas vezes, 

eu acordava de madrugada, ouvindo os romeiros subindo a ladeira cantando. Fiz vestibular e ingressei no 

curso de Geografia pela URCA no ano de 1995 e conclui em 1998. Nesse mesmo ano casei. Tenho dois 

filhos Mateus, que nasceu em 2000 Nicolas que nasceu em 2005. São meus maiores tesouros. O mais velho 

já cursando faculdade. Em 2003 cursei especialização em Geografia e Meio Ambiente, com monografia 

apresentada em 2005. Com relação ao padre Cícero, minha avó e meus pais, contavam várias histórias. 

Uma delas é que o dono do sítio não acreditava no padre Cícero, Certa vez, começou a chover muito forte, 

o açude que tinha lá, já estava sangrando e a água passando por cima do paredão, A barragem estava a 

ponto de estourar. Um morador do sítio trouxe uma imagem do padre Cícero, colocou próximo à parede do 

açude e começou a pedir ao padre. A chuva parou imediatamente e a água do açude começou a baixar. A 

partir desse dia, ele não falou mal mais do padre Cícero e teve esse fato como milagre. Sempre meus 

familiares, me passavam que o padre Cícero era santo e tenho ele como realmente um santo, mesmo ele 

ainda não sendo canonizado pelo papa, mas eu tenho fé e acredito nessa santidade. Desde da década de 

1990 uso preto todo dia 20. Lembro que minha mãe ia a missa do dia 20 todo mês vestida de preto. Quando 

atingi uma certa maturidade resolvi vestir preto também e faço isso até hoje. Achava bonita a tradição da 

renovação do coração de Jesus e o fato de servir café. Faço renovação no aniversário de casamento 20 de 

junho e sirvo café e chá como manda a tradição. Pois foi o padre Cícero que incentivou as famílias terem 

essa prática e renovar a cada ano. Com relação a minha formação acadêmica, não lembro de nenhum fato 

marcante, apenas de uma colega do Crato, que odiava o padre Cícero e tudo que era de Juazeiro. Um certo 

dia, ela chamou uma imagem do padre Cícero de bicho preto. Fiquei indignada, mas, para não discutir com 

ela, sai de perto e procurava sempre sentar longe dela. Padre Cícero para mim, sempre foi e sempre será 

uma pessoa iluminada praticando bem, ajudando sempre os mais necessitados. Mesmo vivendo em um 

tempo onde não se preocupavam com a natureza. Ele era inteligente e tinha uma mente evoluída para aquela 

época. Pois ele se preocupava com o mais carente e também com a natureza, com o meio ambiente. Ele já 

tinha com essa preocupação e criou os preceitos ecológicos, retratando o que as pessoas deveriam fazer 

para não prejudicar o meio ambiente. Um fato atual e relevante que me chama atenção é que no bairro 

Horto, nas casas das famílias mais antigas, há uma sala na casa reservada ao sagrado Coração de Jesus. 

Nessa sala há um altar com imagens dos santos de devoção. Onde é proibido fumar, dançar ou coisa 

parecida, pois é um local de respeito. Acredito que as pessoas vêm em romaria ao Juazeiro, por causa do 

padre Cícero e da Mãe das Dores. Com relação a beata Maria de Araújo, acho uma pessoa iluminada, 

escolhida por Deus para mudar a história do padre Cícero e também de Juazeiro. Pois a devoção das pessoas 

ao padre Cícero teve início, justamente após o milagre da hóstia. Em se tratando em vivenciar experiências 

envolvendo romarias, vivenciei muito, pois na adolescência, fazia parte de um grupo de jovens na 

comunidade do Horto. No período de romaria, eu realizava um trabalho voluntario na sala de informação 

romeiros, na Matriz de Nossa Senhora das Dores. Gostava muito de estar em contato direto com os 
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romeiros. Fiz isso durante muitos anos, dando informações necessárias a essa gente simples e tão sofrida. 

Tenho o padre Cícero como santo de devoção. Quando estou passando por tribulações, sempre recorro a 

ele e sou atendida. Acredito que muitas graças alcancei por intermédio de padre Cícero. Mesmo a igreja 

católica não o considerando santo, mas para mim ele é canonizado há muito tempo. 
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ANEXO G – IMPRESSÕES DE UM BARBALHENSE: NARRATIVA DO 

PROFESSOR JOSIVALDO 

 

Francisco Josivaldo de Andrade 

 

Boa tarde, me chamo Francisco Josivaldo de Andrade, conhecido como Josivaldo, professor de História, 

Estudos Regionais e Religião. Falar sobre o padre Cícero pra mim é muito gratificante por hoje estar 

lecionando as disciplinas de Religião e Estudos Regionais em Juazeiro e ver o quão tão grande é a 

importância da figura do padre Cicero nesta cidade. Nasci em Barbalha hoje moro na cidade de Crato. E 

até então eu só conhecia sobre o padre Cicero através de informações da minha família que é totalmente 

católica.  Minha avó morreu com quase cem anos chegou a conhecer o padre Cícero. Vinha missas com 

ele. Tive uma tia que moça velha, não chegou a casar, e que era altamente católica, a cada dia 20 ela não 

perdia a missa do padre Cicero em Juazeiro, e também sabia muito sobre ele. E foi assim que aprendi sobre 

os primeiros feitos e os milagres atribuídos ao padre Cicero e a pessoa da beata Maria de Araújo, sendo que 

ela passa mais desapercebida na história religiosa e política de Juazeiro uma vez que o seu então milagre 

não foi reconhecido pela Igreja Católica. Hoje percebe-se claramente que a cidade como se diz é montada 

na fé e na pessoa do padre Cícero até porque era ele que encaminhava e direcionava todas as pessoas, 

viajantes e romeiros que o procuravam assim o fazendo se instalarem em Juazeiro. Então, pra mim é um 

privilégio hoje trabalhar aqui em Juazeiro, pra o engrandecimento do meu conhecimento em relação à 

pessoa que foi o padre a gente percebe na cidade a importância que ele tem para cada um dos moradores 

quando escutamos mencionar o nome Padre Cícero. A gente vai a cada dia vendo, que apesar de hoje ver 

essas subdivisões de religiões, em Juazeiro o catolicismo continua praticamente intacto, com certeza, pela 

figura do padre Cicero. Realmente é uma coisa verdadeira só conhecendo a cidade pra verificar, às vezes 

você vem passear, vem para o comércio e você só conhece de boca, mas quando você passa a conhecer 

realmente o que é mantido na cidade desde a época do padre você descobre o seu real valor. Então assim 

como já mencionei anteriormente, a minha crença religiosa veio da minha família por ser totalmente 

católica. A minha vó com quase 100 anos rezava ao extremo e tinha uma oração pra cada neto. A minha 

mãe hoje com 80 anos reza um terço todos os dias e assim fui e venho me mantendo nestas crenças, mesmo 

que não seja na totalidade, até por ser historiador e as vezes discutir e conhecer algo contrário aos 

ensinamentos católicos. E respondendo à pergunta:  Acredito que sem a presença do padre Cicero nesta 

terra, jamais Juazeiro iria existir muito menos com essa dimensão hoje presenciada pelo mundo todo com 

a figura dele.   Já a Beata Maria de Araújo acredito que nunca passou de uma coadjuvante até pelo não 

reconhecimento ao seu então milagre e o próprio padre pedia o silêncio dela em relação a tal fato ocorrido, 

mas nada que afaste a sua importância na e da história de Juazeiro do Norte. 
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ANEXO H – DÚVIDAS, TRÂNSITOS, ABERTURAS E FECHAMENTOS À 

RELIGIÃO POPULAR: NARRATIVA DA PROFESSORA PENÉLOPE 

 

Penélope 

 
Eu me chamo Penélope, a sétima filha. Meus pais e meus avós são daqui também de Juazeiro. E um fato 

intrigante sobre o padre Cícero é que meu avô materno não acreditava no padre Cícero. Ele não botava 

fé... muitas pessoas pondo. E a minha avó ela não tinha estudo, mas tinha aquela questão do respeito. E a 

minha mãe fala que uma vez ele saiu e foi brocar, botar fogo pra limpar o mato e de repente aquele fogo se 

espalhou e fez um círculo e ele ficou no meio. E ele não tinha como sair. Então ele ficou na posição fetal e 

clamou pelo padre Cícero. E naquele momento um fogo se juntou com outro e de repente apagou. E assim... 

foi uma experiência que eu tive, única, sobre esse fato do padre Cícero.  Na minha família, minhas tias 

paterna e materna fazem a renovação, e nelas canta o bendito do Padre Cícero. Porque a minha formação 

estudantil mesmo foi numa escola evangélica. Então a gente não trabalhava muito essa questão religiosa 

com o padre Cícero. A gente lia muito a bíblia, interpretava muito a bíblia. Mas esse fato da religiosidade 

local a gente não trabalhava, devido às ideias postas pela escola... ser evangélica. (Eu estudei por onze anos, 

desde a primeira série até o terceiro ano do ensino médio no Colégio Batista, e tinha aulas de Religião, 

voltado para Bíblia, apesar de ter alunos católicos.) Mas eu sempre tive contatos sobre histórias ou mitos 

sobre o padre Cícero. E um que eu lembro era um mito, acho que todos lembram disso, era um que vinha 

uma mulher vestida de branco e trazia um bebê no braço, a criança era branquinha dos olhos azuis e subiu 

ao Horto e a mãe dessa criança não estava em casa. Estava... Não estava dentro da casa. Estava assim, como 

se fosse no quintal, uma coisa assim... E aí essa mulher... de luz, entrou na casa e trocou o bebê. E aí nasceu 

o padre Cícero. Tem essa questão mística por trás. E aí eu fiquei o tempo todo, me cresci achando que o 

padre Cícero era de Juazeiro. Lembrei-me que aqui em casa havia um quadro sobre a vida do padre, 

resumido, era da minha tia materna. O quadro tinha moldura de madeira escura, o fundo era da cor 

branca, e as letras pretas e pequenas. Relatava sobre a vida do Padre e as datas dos fatos. Mesmo 

lendo aquele quadro eu não admitia que ele era do Crato. Até que a gente começou a estudar... Eu sou 

formada em História e fui começar a ler sobre a história do padre Cícero. E vi que ele é do Crato. Também 

lá no Crato eles não falam bem. Tem pessoas lá que não falam muito bem do padre Cícero. Até eu lembro 

um fato que eu estava na parada do ônibus, eu e mais quatro moças, e chegou um rapaz e perguntou de 

onde a gente era. A gente falou... ah... somos de Juazeiro. Ele olhou bem firme pra gente e disse assim 

“vocês gostam daquele padre. Eu não gosto daquele padre”. E eu acho que ele estava armado, porque a 

outra companheira disse: “corre todo mundo, que ele está armado...”. A gente não sabe o que ele poderia 

fazer com a gente. A gente viu, percebeu que ele não gostava das pessoas de Juazeiro, porque achava que 

todos os juazeirenses têm a fé no padre Cícero. Nunca pensei por qual motivo ele agiu assim, não parei para 

pensar, nunca parei para pensar qual era esse motivo. Então sempre foi uma experiência... ou foi muito 

louvável ou foi desesperadora pra mim. A minha experiência com o padre Cícero. Em relação à beata... 

também ouvia muito sobre isso e sempre aplicando esse milagre ao padre Cícero. Sempre o padre Cícero 

sendo o milagreiro. Que era o padre Cícero o enviado de Deus, o enviado de Maria. Sempre. E eu ficava 

sempre me questionando. Como hoje eu ainda me questiono. Será que não era alguma situação que essa 

beata tinha? Alguma... digamos, patologia... Não sei. Ao longo do tempo a gente vai lendo os livros, vai 

vendo pessoas que pesquisaram... e a gente vê que ela não tinha essa patologia de expelir um sangue... 

Então quando não é comprovado cientificamente aquilo torna-se... deduz-se que é um milagre. Eu participei 

do simpósio que teve... acho que de 2005, 2006, que teve. É... E quem ele é, né? E vi que, aqui, o padre 

Cícero pode não ser muito estudado. Mas fora, em São Paulo, em Rio, Estados Unidos, eu acho que Paris 

– França... como ele se tornou, entre aspas, esse objeto de estudo... porque que ele se tornou esse objeto de 

estudo? O que é que se tem por trás dele? (Na graduação pensei em fazer o TCC abordando o Padre Cícero 

na política, mas percebi que já havia bastante outros TCC com a mesma abordagem.) Então eu ouvi muito 

essas questões, narrativas soltas, aleatórias, ou situações que você vai vivenciando... e muitas vezes você 

não tem como partilhar com alguém. E acha que aquilo ali é só seu. E de repente quando você participa de 

um congresso, um simpósio, uma roda de conversas você vê o quanto ele foi trabalhado. O quanto ele foi 

estudado. Então o meu contato com o padre Cícero e a beata veio muito da questão do... não vou dizer... 

quando eu entrei na faculdade. Porque na escola eu não tive acesso às histórias do padre Cícero e da beata. 

O meu ensino religioso foi mais voltado pra bíblia. Mas, na minha casa, o fato de a gente ser católicos, a 

gente ouvia isso, né? Vamos ter fé no padre Cícero, que padre Cícero vai nos abençoar. Peça a padre Cícero 

que ele vai te conceder. Então assim... eu tive essa vivência, entendeu? Não porque eu tive no tempo de 

estudante... ou porque eu tive interesse em pesquisar sobre isso. Nunca me despertou. Mas eu tenho um tio, 

hoje ele é falecido... Ele morava em Fortaleza e ele tinha vários livros sobre o padre Cícero. Ele estudou 

bastante, ele lia muito sobre o padre Cícero. Padre Cícero e religião. Padre Cícero e política. Padre Cícero 
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e milagres. Muitos livros mesmo. Quando ele estava por aqui pelo Juazeiro ele contava, ele lia muito. É 

tanto que aconteceu um fato que eu comecei a rir, que ele disse que se tornou evangélico, mas ele não 

deixava o padre Cícero. E num culto a pastora foi falar do padre Cícero e ele discutiu, no culto com a 

pastora. Mandou a pastora se calar, porque ela não era ninguém para falar mal do padre Cícero. Que ela 

nem sabia quem era o padre Cícero para falar mal dele. E, assim, as minhas experiências do padre Cícero 

com a beata... ou são as pessoas contando fatos ou fatos vivenciados. Então eu sou católica. Estudei em 

escola evangélica. E eu queria mudar. Eu queria ser da Batista e aí minha mãe falava: “não, você não vai 

ser não, porque eu não quero que você seja”. Ela era muito determinada. O negócio da minha mãe... “Você 

não vai fazer porque eu não quero que você faça. E aí, aos 17 anos eu perdi a minha mãe, de um câncer e a 

perda dela me gerou um vazio. Então eu fui ter orientação com uma pessoa de dentro da escola e de repente 

ele me fala aquela passagem bíblica que diz assim: que o salário do pecado é a morte. Quer dizer... eu já 

tinha passado pelo trauma da perda, né? E de repente aquilo ali abalou ainda mais a minha estrutura 

psicológica. Como assim? Quer dizer que minha mãe pecou e teve que morrer por aquilo... E eu não aceitava 

o falecimento dela, a perda dela. E aí eu comecei a buscar, preencher aquele vazio, entender isso. E foi aí 

que eu tive o conhecimento com o espiritismo kardecista. E aí eu li o livro “O evangelho segundo o 

espiritismo”. O evangelho. O livro dos médiuns, e outros livros, de Zíbia Gasparetto. Um dos que eu lembro 

é “Violetas na Janela”. É um romance espírita, alegadamente narrado pelo espírito "Patrícia" e psicografado 

pela médium Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho.”, que ela retrata a partida da personagem Patrícia para 

a outra dimensão, no livro ela relata essa dimensão e o sofrimento deles quando vê seus entes queridos 

sofrendo aqui na terra... E eu queria preencher aquele vazio... porque o fato de eu não aceitar a morte da 

minha mãe... eu queria preencher aquele vazio. Eu queria entender. Aí eu pensava assim: o que é que eles 

dizem? Quando a pessoa morre, o material está lá. O corpo está lá. Mas o espírito sai. E aí... se você foi de 

uma vida deturpada, né? Que matou, que mentiu, que errou... você vai pra um umbral. Você vai passar um 

tempo no umbral... Caso você não fez isso, você foi sempre uma pessoa caridosa... foi uma pessoa amável, 

que sempre ajudou as pessoas... o seu espírito era evoluído, então já ia pra outra dimensão. Aí eu ficava 

com aquilo... minha mãe... era uma pessoa simples. Era uma pessoa que não tinha estudo, mas era uma 

pessoa compreensiva. Então eu acho que ela está em outra dimensão. E aí eu comecei a ler esses livros. Só 

que eu sempre me questionava se realmente aquilo ali era bom pra mim. Porque eu lia... ah... entendi essa 

pergunta aqui, mas agora eu tenho essa outra. Aí eu lia... tá respondi essa daqui, compreendi isso aqui. Mas 

eu estou com dúvida nessa outra aqui... ou seja, sempre gerava uma dúvida em mim. Nunca estava saciada. 

Estava sempre buscando preencher, como eu disse, né? Preencher aquele vazio. E aí eu falei comigo... não... 

sabe de uma coisa... eu não quero isso. Eu não quero mais isso. Eu vou seguir a minha vida agora. Então 

eu nem fui mais ler livros kardecistas, nunca participei de grupos, nunca participei de mesa branca nem 

nada... Só por curiosidade eu lia os livros pra entender melhor. Não ia pra evangélica e não ia pro católico. 

Pra igreja católica. Mas eu sempre acreditei na existência de um Deus. E na intercessão de Nossa Senhora... 

Eu nunca abandonei e nem neguei as minhas raízes. Era como se fosse assim... eu estou aqui, mas estou 

segurando no seu braço, ou seja, não deixei de ser católica, nem deixei de acreditar na intercessão de 

Maria (Nossa Senhora). Então... enfim... foi tudo isso que foi gerando dentro de mim. Aí eu falei: eu não 

quero isso... então... o que é que eu quero pra mim? E aí eu retornei aos poucos a ir pra igreja... ouvindo 

padres... o padre Marcelo... Na época eu tinha um momento de fé... e aí eu fui ouvindo... Hoje eu escuto o 

padre Reginaldo Manzotti... Hoje particularmente eu não tenho vontade ou curiosidade... quer seja o 

evangélico, o kardecista... ter outras religião. Mas eu prometi a Deus que eu ficaria nessa aqui. Que ele 

desses subsídios a mim. Pra quando eu fosse questionada eu pudesse passar para as pessoas aquilo que ele 

me passou. Aquele conhecimento que ele me deu. E uma das passagens bíblicas que me tocou bastante 

é: “O coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que dirige seus passos.” (PR 16:10) 

Essa passagem veio como uma resposta quando queria desistir da graduação. A minha relação com o 

padre Cícero é só isso. Que ele foi um padre, que veio pra cá... e ajudou e ajuda os pobres... tem a 

experiência e tudo... mas mesmo nos momentos mais difíceis eu não consegui me apegar a ele. Entendeu? 

Ou é com Deus ou é com Maria. Somente eles dois. Não que eu dissesse... não, o padre Cícero não faz 

isso... não sou de questionar. Mas eu sou mesmo muito apegada a Nossa Senhora... Foi por isso que... você 

pergunta: você nunca se apegou ao padre Cícero? Não. Justamente por causa disso. A influência que eu tive 

na minha formação durante 11 anos... não abria caminho pra eu me apegar, ou ter o conhecimento sobre 

o padre Cícero... eu acho que eu me apeguei a Nossa Senhora devido a devoção de minha mãe por ela. 

Mas essa questão de estar sempre pedindo a Deus me veio em virtude da religião... do ensino religioso que 

eu tive. Porque eles dizem assim: que não existe outro intercessor, senão Jesus. E aí... o que é que o 

catolicismo diz? Que Nossa Senhora é uma das intercessoras, né? Vêm os santos em seguida... Então em 

nenhum momento eu ouvi diretamente sobre pedir intercessão ao padre Cícero. Mas sempre a Nossa 

Senhora. Então acho que foi isso aí mesmo. Atualmente, ensino os fatos históricos sobre o padre Cícero e 

a Beata Maria de Araújo, o que me faz analisar e buscar conhecer sobre o assunto é o questionamento dos 
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alunos, e isso me faz sentir feliz, pois sempre passo informações a respeito. E como eles (alunos) têm esse 

interesse de entender o fato.   
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ANEXO I – A VIDA QUE ESCREVI NA RELIGIOSIDADE: MOMENTOS 

VIVIDOS DA INFÂNCIA ATÉ OS DIAS DE HOJE; NARRATIVA DA 

PROFESSORA SOCORRO 

 

Maria Socorro Vieira Leite Silva 

 

Meu nome é Socorro Vieira, Maria Socorro Vieira Leite Silva, casada, sou mãe de uma filha. Sou professora 

há 15 anos mas, no Ensino Religioso, há 2 anos. Em uma família de seis irmãos, eu sou a terceira. Venho 

de uma família católica, do munícipio de Milagres-CE. Sempre quando nós (eu e meus irmãos) éramos 

pequenos, a nossa mãe nos levava para a missa. A igreja ficava na cidade, um pouco distante do sítio onde 

morávamos, porém íamos com todo gosto. A parte religiosa para mim foi ótima, pois acompanhávamos 

nossa família. Minha mãe “tirava renovação” e nós sempre íamos junto dela. Devido ao fato de onde 

morávamos não haver muitas pessoas alfabetizadas, minha mãe era a única e, assim, lia as orações e 

passava-as para todos rezar. Na minha infância, a todo momento ouvi falar sobre o Pe. Cícero e sempre tive 

uma certa curiosidade em saber mais sobre ele. Nas renovações que presenciei, cantavam-se os benditos do 

Pe. Cícero. “Salve meu padrinho Cícero, lá em seu trono de glória...” E achava belos seus cânticos, até 

hoje. A nossa vinda para Juazeiro do Norte foi um fato que fez eu me interessar ainda mais sobre a 

religiosidade e a história do nosso padrinho. Frequentávamos o Horto. Íamos, no período da Semana 

Santa, caminhar na sexta-feira e fazer penitências. Achava muito interessante a religiosidade e a 

frequência das pessoas nesse período e em outros. O tempo passava e, muitas vezes frequentei a casa do 

meu avô paterno Antônio Vieira, que também era muito católico. A renovação de sua casa era (e ainda é) 

no dia 25 de dezembro, devido ser a data em que ele e sua esposa se casaram e, atualmente, ainda a rezamos 

em sua memória e da minha avó. Quando eu era mais nova, estudava na escola Moreira de Souza. Uma 

professora que me marcou na memória foi uma irmã chamada Lurdes, nossa professora de Religião. Ela 

comentava bastante sobre o Milagre da Hóstia e também sobre outras coisas que aconteceram na vida do 

Pe. Cícero, sua história. Ainda sobre o milagre, tinha dúvida se realmente tinha acontecido. Mas com o 

passar do tempo, vendo o poder da fé, venho acreditando que realmente foi verdade. Um pouco que sei da 

beata Maria de Araújo é que ela era uma jovem de família pobre que frequentava as missas celebradas 

pelo Pe. Cícero e tinha uma especial consideração pelo mesmo. Comecei a interessar-me ainda mais a partir 

do meu casamento, quando procurei participar de grupos religiosos, inclusive o Encontro de Casais com 

Cristo (ECC), que para mim foi uma experiência bastante gratificante, e através do ECC busquei envolver-

me em pastorais, as quais foram: Pastoral do Dízimo, Pastoral do Pré-Matrimônio e Pastoral do Batismo, 

onde essa última participo até hoje com meu esposo. Isso expandiu muito o meu conhecimento quanto a 

religião. Aprendi a ser mais humana e a me preocupar mais com o próximo. Sinto a necessidade de ler, 

saber e pesquisar mais sobre “religião”, enquanto trabalhar sobre esse conteúdo. Comecei a ler o livro 

“Vidas em Romaria”, que me interessou e me inspirou bastante para trabalhos futuros. “Romaria e sentido 

da vida”, página 141, foi um subtítulo de um capítulo que me cativou muito e vai servir de subsídio para 

outras aulas. Tendo em vista os fatos acima citados, minha fé no nosso padrinho é imensa, desde as 

renovações do sítio, tradição que acredita-se que foi trazida por ele. Também faço minha renovação em 20 

de Julho, dia em que me casei e também é o dia em que é lembrada a sua morte. Ano passado aconteceu a 

reconciliação da Igreja Católica referente ao Pe. Cícero, e tenho muita fé que ele seja beatificado e santo. 
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ANEXO J - DISCURSO DA DIRETORA PEDAGÓGICA GERAL DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, 

CARMEM LÚCIA TOMAZ BEZERRA, EM 23/11/2017, NO ENCONTRO COM 

DOCENTES DO ENSINO RELIGIOSO   

 
“Boa tarde pessoal! Quando chegamos vimos aqui aquele painel que nos estabelece a necessidade 

de paz. Nós entendemos que é um grande desafio ser lotado no Ensino Religioso. Já fui professora 

de Ensino Religioso na rede municipal de educação, onde tenho 24 anos de atuação, e sei também 

que nós precisávamos desse momento para que pudéssemos estarmos juntos, pensando, como 

está, na rede, o Ensino Religioso. Antes de iniciar a pauta que Francisquinha preparou, nós 

gostaríamos de dizer: Vocês sabiam que a maior causa de adoecimento do ser humano é a falta 

de paz interior e com os outros? E eu não digo isso baseada no achismo. Eu digo isso com base 

em um artigo que eu estou escrevendo sobre saúde emocional. E a nossa saúde mental perpassa a 

nossa compreensão de que o ser humano é um ser de relações, preenchido de emoções, e muitas 

vezes nós nos encontramos num turbilhão desses relacionamentos. E esses relacionamentos não 

se dão, em alguns momentos, sem conflitos. E algumas vezes nós percebemos a necessidade de 

se estabelecer, constituir em nossa casa, em nossa vida, a condição da paz. Se a gente diz na nossa 

vida, imaginemos: na sociedade. Nas imagens apresentadas nessa mensagem que foi exibida aqui, 

a gente verificou determinadas imagens da situação real não só da violência, mas também 

vivenciadas pelo ser humano na sociedade, em nosso modo de constituir-se. E com isso nós 

compreendemos que, na medida em que nos fazemos, nós podemos contribuir de forma mais 

positiva, primeiro na nossa casa, entre os nossos, e, é claro, com muita responsabilidade, entre 

aqueles que nós recebemos como responsabilidade. É um pleno desafio trabalhar o Ensino 

Religioso. Por quê? Nós sabemos também que nessa necessidade da construção dessa paz entre 

nós, nós sabemos que a escola, o professor, quando acolhe um ente dessa família, ele tem a 

necessidade de estabelecer uma vivência pautada em alguns elementos essenciais. Que 

elementos? A ética, o respeito, a tolerância, o diálogo. O acolhimento a todos os credos é 

importante. E mais importante, antes de tudo, é que nos respeitemos uns aos outros. E esse 

respeito só acontecerá na medida em que estabelecermos a paz. Então que na sala de aula nós 

tenhamos esse propósito: o respeito e, em segundo lugar, o conteúdo venha fazer jus à formação 

humana, valorização da vida, preservação da vida e vida com qualidade. É nessa perspectiva que 

nós acolhemos, enquanto Secretaria de Educação. Para quem não me conhece eu me chamo 

Carmem Lúcia e eu estou como diretora pedagógica do Ensino Fundamental. Digo que em nossas 

propostas haverá de prevalecer o respeito, a ética, a tolerância e o diálogo. Que sejamos 

mediadores da paz. O desafio de trabalhar o Ensino Religioso é somente de reconhecer como 

componente curricular hoje muito importante e propício para esse propósito. Não vamos enxergar 

o Ensino Religioso apenas como complemento de carga horária. Ele assim já o é por 

funcionalidade. Vamos enxergá-lo, sim, como a oportunidade de nos esforçar para contribuir, de 

colaborar para uma sociedade de paz. Então quando a gente enfrenta a necessidade de vencer 

esses conflitos, de vencer as relações, na medida em que o emocional não acolhe de maneira 

negativa, é de se dizer assim: o encontro de hoje foi preparado unicamente com o propósito de 

dialogar sobre qual é a proposta da Secretaria de Educação, na gestão municipal, hoje, para o 

Ensino Religioso? É catequese? É fazer acontecer um Ensino Religioso ecumênico? É o que? O 

que elas estão propondo? As crianças, os jovens que estão nas nossas salas de aula esperam algo, 

e algo que tenha firmeza e tenha finalidade. E a finalidade maior desse ensino, o Ensino Religioso, 

em primeiro lugar, é nos preencher enquanto seres humanos. Sejam bem-vindos e bom trabalho!”. 
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ANEXO K - DISCURSO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO 

NORTE, MARIA LOURETO DE LIMA, EM 23/11/2017, NO ENCONTRO COM 

DOCENTES DO ENSINO RELIGIOSO   
 

“Pessoal, boa tarde! A gente fica muito assim feliz pelas atividades amistosas que estão sendo realizadas 

pelas equipes técnicas da Secretaria de Educação. (...) O que está havendo de discussão rotineira na 

secretaria enquanto sede, é justamente o zelo que precisamos ter pela diversidade que temos de casos e 

rituais, de entendimentos espirituais que nós temos aqui em Juazeiro do Norte e na região do Cariri. A 

escola, ela precisa ser intensificada no seu entendimento. Entendimento grandioso de que a cultura da paz, 

a religião da paz exige o respeito que eu tenho com o outro. Eu digo assim: O maior desrespeito que existe 

a Deus é você radicalizar o seu credo em detrimento do outro. Deixa tudo cair nessa hora. Ai porque eu sou 

isso eu sou aquilo. Não. Você é porque você escolheu. Agora não me force a ser. Me respeite! Então, a 

Secretaria de Educação vê essa necessidade de chegar junto ao professor e motivar o professor e apoiar nas 

falas atuais. Nós iniciamos hoje esse ciclo de palestras que nós iremos fazer. E o próximo agendamento que 

iremos fazer junto à coordenação pedagógica e específica, na pessoa de Francisquinha, é organizar um 

grande seminário que contemple todos. Que seja de caráter ecumênico. Porque nós temos essa realidade 

dentro de nossas casas, dentro de nossas escolas, e eu entendo que o professor precisa estar dentro. Porque 

não é num estalar de dedo que eu vou adquirir competência e atividade para eu cumprir com a obrigação 

na sala de aula. Nós estamos navegando no mesmo caminho. Mas nós entendemos que vocês precisam ser 

apoiados, precisam ser auxiliados nessas novas convicções que a Base Nacional Curricular também está 

trazendo. Eu ouvia o professor palestrante falar sobre a ideologia de gênero e há poucos dias eu tomei um 

posicionamento. E eu disse assim: Não se ensina ideologia. Dentro da escola nós temos uma matriz 

curricular. Só quem pode arguir sobre a matriz curricular da educação é o ministério da educação. Não é 

dizer eu vou proibir ou eu vou aceitar. Nós temos as disciplinas que são consideradas do núcleo comum, 

agora a parte diversificada, nós vamos precisar muito da colaboração de vocês. Para que na parte 

diversificada trabalhemos cm coerência com a aprendizagem do aluno e com a faixa etária dele. É 

importante que sejamos disciplinados nessa questão. Eu estou trazendo essa fala porque eu já ouvi dizerem: 

nós vamos proibir isso. Nós vamos fazer isso e aquilo... E ninguém, ninguém proíbe uma metodologia bem 

aplicada dentro de uma sala de aula. Ninguém tem o direito de empatar que o outro seja feliz. Então, o que 

é que é necessário? É necessário que esse momento possa se repetir várias vezes. Me coloco à disposição 

de vocês. Não esperem que tenhamos a segunda iniciativa. A segunda iniciativa já deve vir com a ajuda de 

vocês. Sintam-se à vontade com a secretária de educação. Esse título só me traz mais encargos e 

preocupações. Porque ninguém imagina como foi que nós recebemos a secretaria de educação. Bem difícil. 

E hoje ela está começando a se segurar. Por causa de mim? Não. Pela compreensão de cada um de vocês. 

Eu ganho para ouvir o funcionário. Ganho para ouvir o professor. Vamos acabar com essa distância entre 

secretaria, sede e escola. Eu sei o que o professor passa em sala de aula Eu sei das incompreensões. E eu 

sei dos desalentos. Encontrei o professor com a autoestima lá em baixo. E não é só salário só salário que 

eleva a autoestima de gente não. Não me venha com essa, porque não. A autoestima é outro departamento. 

É o aquecimento espiritual. Vocês cuidam dos alunos. Quem é que cuida de vocês?  Então esse trabalho 

aqui, hoje iniciado, é justamente um passo... eu não diria que seja um passo falho. Porque ele ainda é o 

inicial, mas ele forte. Para que vocês se sintam muito acolhidos. Queiram bem à profissão de vocês. Assim 

como eu. Nós escolhemos. Não tem nenhum professor forçado. Agora sei que ainda tem muita gente 

insatisfeita. Por isso eu digo a vocês. Se sintam à vontade hoje. O interesse que eu tenho não é de alimentar 

ego e nem vaidade. Graças a Deus eu não precisava estar nesse cargo. Justamente por essas situações. Mas 

eu assumi e que eu quero estar perto de vocês. Para encerrar, repito: estou feliz. Por encontra-los aqui. 

Dentro de uma fala amistosa. Nós não estamos aqui tratando apenas de um credo. Estamos abrindo 

discussões para que essa diversidade seja enxergada, bem trabalhada e respeitada. Francisquinha, muito 

obrigada! E a vocês todos, um grande abraço e a gente vai se encontrando!”. 
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ANEXO L - DISCURSO DA IRMÃ ANNETTE DUMOULIN, EM ENTREVISTA 

SOBRE COMO ELA PERCEBE O TRATAMENTO DADO AO PADRE CÍCERO 

NAS ESCOLAS EM JUAZEIRO DO NORTE-CEARÁ 
 

(...) Todos os jovens que entrevistamos, na Escola Normal, onde a Dona Amália abria espaço, a 

gente sentia que nessa escola o padre Cícero tinha importância. Sei que se escreveu “Padre Cícero 

ao alcance de todos”... Mas, nas escolas se fala... eu acho que se fala pouco. Os professores não 

sabem de muita coisa. Como é que vão falar do padre Cícero se não conhecem? Eu acho que não 

tem, de uma maneira geral, uma aversão. Porque Juazeiro não é Crato, né? Juazeiro... muitos deles 

são filhos de romeiros. São de famílias que vieram por causa do padre Cícero.  Claro que hoje 

essas coisas se modificam, porque a dimensão econômica é mais importante do que a espiritual. 

Mas, eu sei que quando eu escrevi a reedição do livro “Padre Cícero: Por ele mesmo” eu fiz 

questão, na hora de receber, de dar mais de 100 livros sobre padre Cícero por ele mesmo a 

professora Loureto, que é secretária de educação, para que seja distribuído em cada escola que 

tinha uma biblioteca, porque não é o caso de todas as escolas. Incentivando para que tivesse 

material para os professores passarem essa história, esse valor do padre Cícero, não somente a um 

nível religioso, mas a um nível humano. Humanitário. Essa importância que no sertão, no meio 

do sertão, esse espaço que era tão pequenininho, tão sem valor, uma capelinha miudinha, se tornou 

um centro, não só de prosperidade econômica, mas cultural, humana, segundo o sonho do padre 

Cícero, de fazer dessa cidade e de cada família uma casa uma oficina e um santuário. Oração e o 

trabalho. Então isso, é o sonho do padre Cícero que foi vivido e ainda é por muita gente. Agora, 

infelizmente, eu não posso assegurar que isso passa para os jovens. Eu acho que o que se pode 

passar sobre padre Cícero para os jovens é mais a nível da família. Eu diria o lado da fala. Da 

comunicação pela fala. Que infelizmente está diminuindo cada vez mais porque... por causa da 

internet, do zap zap, aonde não tem mais, à noite, a família que se encontra: pai, vó, conta como 

é que é “meu padrim...”. Não tem mais esse espaço que eu conheci quando cheguei aqui, há 42 

anos. Era uma comunicação familiar justamente sobre o padre Cícero, a beata, Juazeiro, porque é 

que os avós vieram para o Juazeiro, porque é que vieram morar aqui. Tudo isso é uma riqueza 

cultural a nível da família. Porque uma coisa que eu acho muito importante... a herança do 

conhecimento do passado se fez através da família. Por isso que dizem que padre Cícero é “Meu 

Padrinho”, isso tem um significado muito importante. Faz parte da minha família: “Meu Padrinho 

Cícero”. Não é o padre. Como se tivesse outro padre. É “Meu”. “Meu, Padrim, Cícero”. Faz parte 

da minha família. Então toda essa educação, a formação ao conhecimento do padre Cícero, 

primeiro é familiar. Não sei se continua agora. Se o jovem ainda tem tempo para sentar e 

perguntar: vovô, me conta história sobre o meu padrinho... Nas escolas, honestamente, eu só sei 

que eu fui convidada umas duas ou três vezes para o Colégio dos Salesianos para fazer palestra 

para os estudantes de 14, 15, os adolescentes, para falar sobre padre Cícero. Fiz duas ou três 

palestras. Fui convidada. Mas em outras escolas eu não fui convidada. E eu não sei atualmente. 

Eu sei que a professora Loureto é muito sensível, porque justamente ela pertenceu à família ligada 

ao beato José Lourenço. O pai dela fazia parte da intimidade, da vida de trabalho, da grande 

experiência do Caldeirão. A Loureto escreveu um livro sobre o beato José Lourenço. A Loureto 

tem um vínculo muito forte e como ela é secretária de educação, como eu falei para você, eu dei 

livros pra ela distribuir nas escolas... eu espero que isso vai... realmente se realizar. Mas, fora 

disso, não sei. A Paulinas me pediu para escrever um livro para as crianças. Sobre “Meu Padrim”. 

Está trabalhando na minha cabecinha... Porque é outra coisa que escrever para adultos. Mas eu 

queria escrever um livro realmente agradável, apaixonante, que uma criança vai começar a ler e 

não quer parar. Isso seria um meio para que entre melhor na escola. Só que eu estou lhe dizendo: 

se os professores não fazem um esforço para estudar essa riqueza incrível, da cultura de Juazeiro 

e da importância do padre Cícero, não vai acontecer muita coisa. Porque o professor, nas nossas 

escolas, é quem manda nos horários. É quem faz dos horários... ela pode falar de uma maneira tão 

fria do padre Cícero, porque é pra falar... que não adianta. Não sei eu respondo a você, meu filho. 

Estou dizendo as coisas do meu coração. Infelizmente eu não acho que a educação em Juazeiro 

dá a sua importância... como estudo do meio... Não se trata de aula de religião. A realidade do 

meio. O que é próprio a Juazeiro. Eu acho que é muito pobre. Muito pobre.  


