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RESUMO 

 

Na perspectiva da abordagem geográfica cultural do fenômeno religioso (SANTOS, 2006) 

estabelecemos como norte de composição analisar lugares Marianos e as dinâmicas 

estabelecidas pela religiosidade popular a partir da devoção mariana a Nossa Senhora de 

Lourdes. Nessa perspectiva a leitura desses espaços simbólicos e sua paisagem considera a 

irradiação desta devoção como um modelo devocional turístico e terapêutico. Desta forma 

buscamos compreender as ações dos diversos sujeitos, devotos e visitantes no espaço-tempo a 

partir da dinâmica devocional que os move, na busca pela cura e manutenção da saúde. Com 

base no triângulo das necessidades dos sujeitos devotos (MACHADO; OLIVEIRA, 2017; 

ROSENDAHL, 2009) quais as principais demandas dos sujeitos? Essa demanda se completa 

numa viagem? Numa peregrinação? Num gole d´água? Na figura de um ex-voto? Neste 

sentido, tomadas como diretas variações do santuário de Lourdes na França (Metropolitano) a 

partir da classificação das modalidades de santuários de Oliveira (2004, 2011), selecionamos 

dois santuários (Festivos) a partir de suas singularidades, a pedra da Gruta de Lourdes de 

Chaval (CE) e a Gruta de Lourdes da Betânia em Lagoa do Piauí (PI) para o acompanhamento 

de suas respectivas festividades. Situados em contextos marginais, em cidades interioranas do 

Nordeste brasileiro foi possível evidenciar as principais forças vetoriais atuantes na dinâmica 

destes espaços (OLIVEIRA, 2011). Em todo o percurso teórico tomamos como referência o 

sagrado feminino e os aspectos psicológicos do arquétipo feminino (JUNG, 2003; 

NEUMANN, 1996) perpassando pelas diversas faces de deusas mitológicas (CAMPBELL, 

2007; RIBEIRO, 2012) até chegar à figura de Maria (ALVAREZ, 2015; TARNAS, 2002). 

Para a Composição do imaginário simbólico religioso e da saúde, somos tomados pela 

imaginação material em torno dos elementos da natureza, na atribuição de significados a água 

como fonte de vida, alimento e a caverna como lugar de abrigo e proteção (BACHELARD, 

1998; FIGUEIREDO, 2010). Os campos foram marcados pela constante empírica de pré-

campo, em-campo e pós-campo (OLIVEIRA; MACHADO; ROCHA, 2018). Destacamos três 

períodos de campos empíricos, o primeiro, como na composição de um cenário (GOMES; 

FORT-JACQUES, 2010), identificamos nos santuários festivos as singularidades, o alcance de 

público, estruturas, elementos materiais e a dinâmica de rituais. O segundo período foi 

marcado pela visita ao santuário de Lourdes na França em busca de aproximações e 

afastamentos. O terceiro, de volta aos santuários festivos fez-se o estabelecimento oficial dos 

vínculos com o santuário de Lourdes. A partir das ferramentas metodológicas de análise e com 

base nos levantamentos de demandas em campo elaboramos um conjunto de projeções que 



 

viabilizem o turismo religioso e terapêutico. Neste sentido, a leitura dos santuários como 

espaços simbólicos de cura nos levam para uma geografia da saúde que faz dialogar 

modalidades terapêuticas e culturais. 

  

Palavras-chave: Lugar mariano. Lourdes. Modelo devocional. Turismo de saúde. Geografia 

da saúde.  



 

RESUMEN 

 

Desde la perspectiva del enfoque geográfico cultural del fenómeno religioso (SANTOS, 

2006) establecemos como norte, analizar lugares marianos y las dinámicas establecidas por la 

religiosidad popular a partir de la devoción mariana de Nuestra Señora de Lourdes. En este 

sentido, la lectura de los espacios simbólicos y su paisaje considera la irradiación de esta 

devoción como modelo devocional turístico y terapéutico. De esta manera, buscamos 

comprender las acciones de los diversos sujetos, devotos y visitantes en el espacio-tiempo a 

partir de la dinámica devocional que los mueve, en la búsqueda por la cura y mantenimiento 

de la salud. Basado en el triángulo de las necesidades de los sujetos devotos (MACHADO; 

OLIVEIRA, 2017 ROSENDAHL, 2009) ¿cuáles son las principales demandas de los sujetos? 

¿Esa demanda se completa en un viaje? ¿En una peregrinación? ¿En un trago de agua? ¿En la 

figura de un ex voto? En este sentido, y tomando variaciones directas del santuario de 

Lourdes en Francia (Metropolitano) a partir de la clasificación de las modalidades de 

santuarios de Oliveira (2004, 2011), seleccionamos a partir de sus singularidades dos 

santuarios (Festivos), la piedra de la Gruta de Lourdes en Chaval (CE) y la Gruta de Lourdes 

de Betania en Lagoa do Piauí (PI) para el acompañamiento de sus respectivas festividades. 

Situados en contextos marginales, en ciudades del interior del Nordeste brasileño fue posible 

evidenciar las principales fuerzas vectoriales actuantes en la dinámica de estos espacios 

(OLIVEIRA, 2011). En todo el recorrido teórico tomamos como referencia el sagrado 

femenino y los aspectos psicológicos del arquetipo femenino (JUNG, 2003; NEUMANN, 

1996) pasando por las diversas caras de diosas mitológicas (CAMPBELL, 2007; RIBEIRO, 

2012) hasta llegar a la figura de María (ALVAREZ, 2015; TARNAS, 2002). Para la 

composición del imaginario simbólico, religioso y de la salud, somos tomados por la 

imaginación material en torno a los elementos de la naturaleza, en la atribución de 

significados al agua como fuente de vida, alimento y la cueva como lugar de abrigo y 

protección (BACHELARD, 1998; FIGUEIREDO, 2010). Los campos fueron marcados desde 

la empiría del pre-campo, en-campo y pos-campo (OLIVEIRA; HACHA; ROCHA, 2018). 

Destacamos tres períodos de campos empíricos, el primero, como en la composición de un 

escenario (GOMES; FORT-JACQUES, 2010), identificamos en los santuarios festivos las 

singularidades, el alcance del público, estructuras, elementos materiales y la dinámica de los 

rituales. El segundo período estuvo marcado por la visita al santuario de Lourdes en Francia 

en búsqueda de aproximaciones y distanciamientos. El tercero, de vuelta a los santuarios 

festivos, estableciendo oficialmente los vínculos con el santuario de Lourdes. A partir de las 



 

herramientas metodológicas de análisis y con base en los levantamientos en campo 

elaboramos un conjunto de proyecciones que viabilicen el turismo religioso y terapéutico. En 

este sentido, la lectura de los santuarios como espacios simbólicos de curación nos lleva a una 

geografía de la salud que dialoga entre formas terapéuticas y culturales. 

 

Palabras clave: Lugar mariano. Lourdes. Modelo devocional. Turismo de salud. Geografía de 

la salud. 

 



 

RÉSUMÉ 

 

Dans la perspective de l’approche géographique culturelle du phénomène religieux 

(SANTOS, 2006), nous avons établi comment nord de composition analyser les lieux mariaux 

et les dynamiques établies par la religiosité populaire de la dévotion mariale à Notre-Dame de 

Lourdes. C’est donc dans cette perspective, la lecture de ces espaces symboliques et de son 

paysage considère le rayonnement de cette dévotion comme un modèle dévotionnel 

touristique et thérapeutique. De cette façon, nous cherchons à comprendre les actions des 

divers sujets, dévots et visiteurs dans l’espace-temps de la dynamique dévotionnelle qui les 

motive, dans la recherche pour la guérison et le maintien de la santé. Basé sur le triangle des 

besoins des sujets dévots (MACHADO; OLIVEIRA, 2017 et ROSENDAHL, 2009) Quelles 

sont les principales exigences des sujets? Cette quête se termine-t-elle en voyage ? En 

pèlerinage ? Une gorgée d’eau ? Un ex-voto? En ce sens,  prises comme directes variations du 

sanctuaire de Lourdes en France (Métropolitain) à partir de la classification des modalités de 

sanctuaires d’Oliveira (2004, 2011), nous avons sélectionné deux sanctuaires (Festifs) à partir 

de leurs singularités, de la Grotte de Lourdes de Chaval (CE) et de la Grotte de Lourdes de 

Betânia à Lagoa do Piauí (PI) pour accompagner leurs festivités respectives. Situés dans des 

contextes marginaux, dans des petites villes du nord-est brésilien, il a été possible de mettre 

en évidence les principales forces vectorielles actives dans la dynamique de ces espaces 

(OLIVEIRA, 2011). Tout au long du parcours théorique, nous prenons comme référence le 

sacré féminin et les aspects psychologiques de l’archétype féminin (JUNG, 2003; 

NEUMANN, 1996) face à face de déesses mythologiques (CAMPBELL, 2007; RIBEIRO, 

2012) jusqu’à arriver à la figure de Marie (ALVAREZ, 2015; TARNAS, 2002). Pour la 

Composition de l’imaginaire symbolique religieux et de la santé, nous sommes pris par 

l’imagination matérielle autour des éléments de la nature, dans l’attribution des significations 

de l’eau comme source de vie, nourriture et la caverne comme lieu d’abri et de protection 

(BACHELARD, 1998; FIGUEIREDO, 2010). Les travaux sur le terrain ont été marqués par 

la constante empirique avant- le terrain, dans- le terrain et après- le terrain (OLIVEIRA; 

MACHADO; ROCHA, 2018). Nous soulignons trois périodes du terrain empiriques, le 

premier, comme dans la composition d’un scénario (GOMES; FORT-JACQUES, 2010), nous 

avons identifié dans les sanctuaires festifs les singularités, la portée du public, les structures, 

les éléments matériels et la dynamique des rituels. La deuxième période a été marquée par la 

visite au sanctuaire de Lourdes en France à la recherche d’approches et d’éloignements. Le 

troisième, de retour aux sanctuaires festifs, fut l’établissement officiel des liens avec le 



 

sanctuaire de Lourdes. A partir des outils méthodologiques d’analyse et sur la base des 

soulèvements de demandes sur le terrain, nous élaborons un ensemble de projections qui 

permettent le tourisme religieux et thérapeutique. En ce sens, la lecture des sanctuaires 

comme espaces symboliques de guérison nous conduit vers une géographie de la santé qui fait 

dialoguer des modalités thérapeutiques et culturelles. 

 

Mots-clés : Lieu marial. Lourdes. Modèle de dévotion. Tourisme de la santé. Géographie de la 

santé. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao levarmos em consideração as experiências vividas, as influências e as 

possibilidades de dialogar sobre diversas frentes, esta pesquisa emerge de uma série de 

inquietações ora teórico-práticas, ora subjetivas. Como integrante do Laboratório de Estudos 

Geoeducacionais e Espaços Simbólicos da Universidade Federal do Ceará (LEGES - UFC) e 

em meio ao projeto de Estratégias da Irradiação Devocional Mariana (EIDEMAR – CNPq 

Edital Universal 2014-2016), o santuário de Nossa Senhora de Lourdes surgiu como uma 

nova perspectiva dentro dos estudos em andamento neste laboratório. Após experiência 

internacional que culminou com a realização de mestrado acadêmico na Universidade do 

Minho em Portugal e resultou na proposição de percursos turísticos para deficientes visuais 

no centro histórico da cidade do Porto (MACHADO, 2014), o olhar pela internacionalização 

dos estudos tornou-se imperativo. Tais elementos, somados a anuência do presente orientador, 

bem como o programa de pós-graduação desta Universidade, resultaram na presente pesquisa. 

Destarte, ao anunciar o título: Dinâmica de lugares Marianos: a devoção à Lourdes como 

estratégia turístico-terapêutica nos santuários festivos de Chaval (CE) e Lagoa do Piauí (PI), 

estabelecemos como norte de composição analisar os lugares simbólicos e as dinâmicas 

estabelecidas pela religiosidade popular a partir da devoção mariana a Nossa Senhora de 

Lourdes. Essa perspectiva inclui a leitura desses espaços simbólicos considerando a irradiação 

desta devoção como um modelo devocional turístico e terapêutico.  

Entendemos que nosso estudo vai ao encontro das contribuições contemporâneas 

na abordagem geográfica do fenômeno religioso (CORRÊA; ROSENDAHL, 2003; 

ROSENDAHL, 2003, 2009; SANTOS, 2006). Apesar da questão espacial se mostrar 

evidente, as frentes de abordagem, nessa temática, podem avançar, por exemplo, sob as 

territorialidades das religiões, a influência da religião na transformação da paisagem, as 

mudanças no cenário econômico e político dos lugares e variações do fluxo de pessoas e de 

atividades comerciais (SANTOS, 2006). Noutra perspectiva, essa abordagem geográfica pode 

aproximar-se dos sujeitos e as relações de troca com os lugares, das experiências místicas, na 

captura dos significados e as influências no meio. Neste sentido, “Lugar é um microcosmo. É 

onde cada um de nós se relaciona com o mundo e onde o mundo se relaciona conosco.” 

(RELPH, 2012, p. 31). Sendo assim, nosso estudo se insere nessa abordagem geográfica 

cultural do fenômeno religioso, à medida que os espaços comportam as ações e os usos dos 

sujeitos, que pertencem, interagem, visitam, festejam e conferem assim significado e dinâmica 

aos lugares. 
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Diante de um amplo cenário dos estudos do sagrado feminino, temos como 

referência a interpretação do arquétipo da Grande Mãe e das múltiplas faces das deusas 

mitológicas (CAMPBELL, 2007; NEUMANN, 1996; RIBEIRO, 2012) a figura de Maria, 

representada como a Mãe de Jesus amplamente difundida e venerada dentro do catolicismo 

como Nossa Senhora (N.S.) (ALVAREZ, 2015), relaciona-se por meio da religiosidade 

popular com os estudos da irradiação da devoção mariana no Brasil.  

A devoção mariana está presente no Brasil desde o início do século XVI com a 

chegada dos colonos portugueses, “Em uma realidade marcada pela violência da dominação, 

da escravidão e do machismo, para Maria vão convergir todos os aspectos que configuram 

uma mãe poderosa e celestial, cuidadosa e amorosa a quem se pode recorrer de imediato e 

com confiança.” (CIPOLINI, 2010, p. 38). O Conselho do Episcopado Latino-Americano e do 

Caribe (CELAM) reforça que “Os diversos títulos e os santuários espalhados por todo o 

Continente testemunham a presença próxima de Maria às pessoas, e ao mesmo tempo 

manifestam a fé e a confiança que os devotos sentem por ela.” (CELAM, 2007, p. 125). 

Embora citado num contexto Latino-Americano, verifica-se a forte presença de santuários 

marianos em outros continentes, principalmente o europeu, destacamos: N.S. do Rosário de 

Fátima - Portugal, N.S. de Lourdes - França, Santa Maria Maior – Roma, N.S. de Guadalupe 

– México, N.S. Aparecida - Brasil, N.S. de Lujan - Argentina, Dormição de Maria - Israel, 

N.S. de Montserrat – Espanha e N.S. de Medjugorje - Bósnia.  

Para uma perspectiva brasileira, numa realidade do catolicismo popular, em 

termos de visitação, o Santuário Nacional de N.S. Aparecida em São Paulo destaca-se por 

receber anualmente uma média de doze milhões de pessoas. É considerado “o maior centro de 

peregrinações, penitências, romarias e eventos religiosos do país.” (OLIVEIRA, 2004, p. 14).  

No estado do Ceará e do Piauí, a devoção mariana está fortemente presente. 

Oliveira (2010) destacou essa força devocional e os diversos títulos difundidos nas diferentes 

partes do estado cearense, desde a significativa presença de N.S. da Conceição na região 

norte, N.S. das Dores na região do Cariri até o crescimento devocional de N.S. de Fátima, 

principalmente na capital cearense.  

Neste sentido, com base no Anuário Católico do Brasil (2012), a divisão Nordeste 

1 que abrange  o estado do Ceará, possui as sedes de Diocese nas cidades de Crateús, Crato, 

Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá, Sobral, Tianguá e sede de 

Arquidiocese em Fortaleza, confirma-se o predomínio de paróquias de devoção mariana no 

estado do Ceará, destas, há um maior número de paróquias de N.S. da Conceição, Imaculada 

Conceição e N.S. das Graças, tendo o santuário de Fátima em Fortaleza o maior destaque. Já a 
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divisão Nordeste 4 que compreende o estado do Piauí possui as sedes de Diocese em Bom 

Jesus do Gurguéia, Campo Maior, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, São Raimundo Nonato e 

sede de Arquidiocese em Teresina. Dentre as paróquias de devoção mariana há um 

predomínio de N.S. das Mercês, Conceição, Fátima e Perpétuo Socorro. Diante deste 

levantamento podemos incluir como referência de centros de devoção em ambos os estados, 

embora não diretamente marianos, o complexo de Pe. Cícero no Cariri (CE) e os santuários de 

Mãe dos Pobres e de Santa Cruz dos Milagres (PI).  

Do ponto de vista dogmático, a Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR) nos dá 

indicações sobre qual o papel de Maria para a Igreja. Porém, nossa leitura não se esgota com a 

visão da Igreja, temos em Joseph Campbell (2007), Carl Gustav Jung (2003), Erich Neumann 

(1996) o suporte para aprofundar os aspectos místicos, míticos e simbólicos que permeiam o 

arquétipo feminino, a figura maternal que protege, alimenta e zela pela saúde de seus filhos. 

Na busca pelo diálogo, as demonstrações para com a devoção mariana terapêutica a partir da 

religiosidade popular fazem emergir as discussões entre o ser humano e seus rituais para a 

manutenção de suas crenças. 

A par de uma Geografia da saúde, e longe de reduzir o seu papel gerador de 

subsídio intelectual para a elaboração de políticas públicas sanitárias, consideramos as 

análises quantitativas como elementos relevantes para a dinâmica dos estudos geográficos, 

seja as elaboradas a partir da espacialização de doenças, surtos ou epidemias, seja por uma 

série de correlações entre doenças desencadeadas por fatores sanitários e/ou climáticos. No 

entanto, a proposta desse estudo, aberta às relações entre as comunidades e a prática 

devocional no espaço-tempo, revela uma leitura qualitativa da saúde, que sem ignorar a 

identificação dos aspectos das enfermidades, volta-se para a dinâmica dos sujeitos em suas 

práticas terapêuticas. Na perspectiva de que “O homem quer ser sadio, isto é, tem de si uma 

imagem dinâmica que o conduz a aspirar ao próprio equilíbrio psico-físico, à saúde plena.” 

(TOLONE, 2011, p. 42) buscamos compreender as ações dos sujeitos no espaço-tempo a 

partir da dinâmica devocional que os move, para o alcance da cura. Neste sentido, quais as 

principais demandas dos sujeitos? Anseios? Essa demanda se completa numa viagem? Numa 

peregrinação? Num gole d´água? Na figura de um ex-voto? A partir destes questionamentos, 

levamos em consideração a devoção a Lourdes e o seu santuário, a primeira, pelas 

características devocionais ligadas aos ritos de cura, da saúde e o segundo pela sua 

complexidade e apelo turístico-religioso. Sob a perspectiva da irradiação do modelo 

devocional terapêutico, para uma leitura, por exemplo, no Brasil, como os santuários 
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locais/regionais de Lourdes encontram viabilidade para responder a questão da cura 

devocional - terapêutica?  

Encontramos elementos que sustentam a discussão sobre os lugares simbólicos 

com atributos e ou atrativos que apelam para as questões da saúde. Porém, entendemos haver 

um caminho para perceber estes lugares como um destino terapêutico, ao incluir as 

características das festividades, as celebrações, os deslocamentos e as formas de acesso, 

permitindo, com base no modelo terapêutico de Lourdes, uma leitura qualitativa da saúde. 

Neste sentido, que práticas terapêuticas são vivenciadas nesses lugares simbólicos? Como 

representá-las? Para respondê-las, outras devoções marianas como N.S. da Saúde e dos 

Remédios, também podem estar presente nessa leitura dos anseios e das demandas, pois 

apelam para esse curativo e/ou terapêutico, nos interessando as diferentes formas simbólicas 

atuantes nessa dinâmica corpo/espaço/tempo.  

De maneira sistematizada traçamos como Objetivo Geral interpretar as marcas 

espaço-temporais da irradiação do modelo devocional turístico – terapêutico de Lourdes 

identificadas nas relações entre os sujeitos e os lugares simbólicos a partir das experiências 

intersubjetivas e das práticas rituais que permeiam o imaginário simbólico da saúde. 

Alinhando assim com os Objetivos Específicos de interpretar os elementos simbólicos 

identificados que envolvem a mística e o dogma mariano; identificar os elementos que 

compõem os lugares simbólicos terapêuticos e analisar as principais forças atuantes na 

dinâmica destes lugares; identificar as múltiplas práticas rituais terapêuticas da busca pela 

cura nos santuários festivos de Lourdes em Chaval – CE e Lagoa do Piauí – PI; e finalmente 

criar uma ferramenta metodológica de análise a partir da leitura do modelo devocional 

terapêutico.  

 Diante do cenário e dos objetivos traçados definimos em consonância com as 

bases teórico-metodológicas os procedimentos que norteiam o estudo e que contemplam de 

um modo geral os principais elementos em análise. 

 Na perspectiva do estudo da dinâmica dos lugares simbólicos e da irradiação da 

devoção mariana sob o modelo devocional turístico-terapêutico consideramos a classificação 

dos santuários; Festivo/Ritual, Metropolitano, Tradicional/Rural e Natural de Oliveira (2004, 

2011). Dialogamos com os vetores simbólicos; Mítico - Religioso, Midiático - Ecossistêmico, 

Político - Turístico de Oliveira (2011), porém à medida que compreendemos a centralidade 

estabelecida pelos aspectos rituais da saúde e as festividades tomamos o vetor mítico-religioso 

como aquele que melhor dialoga com a leitura das tradições festivas, rituais e eventos 

herdados das comunidades de fé.   
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Diante do cenário devocional cristão-católico o santuário de Lourdes, enquanto 

atrativo de religiosos peregrinos e turistas, enquadra-se como um complexo turístico-religioso 

terapêutico. Modelado, em termos globais, pela composição de um imaginário da saúde e 

referência de lugar simbólico de cura o santuário referencial comporta, em sua dinâmica, a 

uma estrutura imagética, de rituais e de públicos consolidados. Contudo, no Brasil, a 

irradiação da devoção mariana terapêutica pode ser lida nas configurações locais/regionais 

que respondem ao apelo curativo a partir de suas configurações geográfico-culturais de 

festividades. Inicialmente os santuários em Chaval e Lagoa do Piauí são identificados pela 

composição do cenário com os elementos simbólicos que representam as aparições de N.S. à 

santa Bernadette, com a presença de grutas, fontes e as imagens das santas. Em seguida, a 

partir das festividades e seus arranjos e configurações que incorporam a diversidade de 

práticas terapêuticas é possível capturar as efervescências, os modos de estar, as formas de 

acolhimento e direcionamento, entendidos como os passos para a cura. Perceber desde a 

dinâmica dos deslocamentos em caravanas, a participação nas celebrações, novenas até a 

entrega de ex-votos, o molhar-se com a água da fonte e levar a água para casa. Outras formas 

também se estabelecem a partir do reencontro, da volta dos moradores à sua cidade natal, da 

partilha das refeições e das conexões com os eventos paralelos como as cavalgadas, feiras 

gastronômicas, rotas de passeios em trilhas e balneários. Compondo assim a paisagem 

religiosa terapêutica nos santuários festivos interioranos, onde as marcas deixadas no espaço e 

no tempo formam um patrimônio religioso contextualizado nos vínculos simbólicos da 

religiosidade popular. 

A partir da confluência de deslocamentos, atividades e rituais, é preciso perceber 

os sujeitos partícipes, desde os sujeitos agentes na figura dos organizadores aos sujeitos 

devotos, visitantes e o turista-devoto, este último adaptado do turista-peregrino de Santos 

(2006) que corresponde aos turistas religiosos duplamente motivados, tanto por uma 

motivação religiosa de peregrinar como motivação recreativa para o turismo, a prática de 

visitação. Entendemos assim que os sujeitos se relacionam e têm crenças (FREUD, 2017; 

JUNG, 2011b) os mesmos podem ser lidos na perspectiva de que os indivíduos carregam em 

si um inconsciente coletivo (JUNG, 2003), sendo assim importante para a compreensão do 

significado dos rituais.   

Ao optarmos pelo caminho interpretativo do imaginário da saúde, abrimos para o 

universo que considera o imaginário para a composição de um roteiro de ordenamento 

turístico e terapêutico, diante das atividades de lazer, dos equipamentos e dos transportes. 

Neste sentido, trazemos o nosso olhar para a percepção dos lugares carregados de 
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significados, com suas escadarias, pórticos, açudes; do presenciar as festividades e os seus 

rituais a partir de novenas, romarias e caminhadas; das estruturas, com os palcos montados, 

carros de som, barracas de comida e de venda de souvenirs. Dialogando com Besse (2014) na 

medida “[...] que a paisagem também é uma maneira de ver e imaginar o mundo. Mas é 

primeiramente uma realidade objetiva, material, produzida pelos homens.” (BESSE, 2014, p. 

30, grifo do autor). Nosso olhar também se volta aos sujeitos que se reencontram nas 

festividades, dos grupos que retornam todos os anos, dos laços formados, dos momentos de 

convívio num almoço coletivo ou numa caminhada, entendemos assim que essas relações 

também deixam suas marcas no espaço-tempo.  

Os procedimentos metodológicos que nortearam o nosso estudo compreende 

algumas etapas. Inicialmente realizamos o levantamento bibliográfico para a construção da 

base teórico-metodológica. Para a composição do banco de dados: fizemos a catalogação de 

santuários e paróquias de Lourdes no Brasil com apoio do Anuário Católico do Brasil (2012). 

Realizamos uma pesquisa complementar, no segundo semestre de 2017, pelos sites das 

dioceses em todo o país para a atualização dos dados fornecidos pelo referido anuário. Neste 

mesmo período foi levantado em portais de notícias de relevância nacional/regional e em 

páginas independentes, notícias sobre festas, romarias e atividades ligadas a Lourdes. O 

levantamento inicial de informações referentes ao santuário de Lourdes na França também 

decorreu por meio de sites e publicações científicas.  

Nos meses iniciais do estudo, realizamos o acompanhamento de duas festividades 

em paróquias de Lourdes na cidade de Fortaleza. O primeiro, foi a caminhada rumo à colina 

de Lourdes em outubro de 2016, no bairro de Lourdes e o segundo, foi a novena de Lourdes 

em fevereiro de 2017, no bairro Ellery. As atividades desenvolvidas foram importantes para 

um contato inicial com os elementos simbólicos da devoção a Lourdes. As entrevistas 

semiestruturadas, conversas e coletas de depoimentos e fotografias serviram como modelos e 

testes iniciais para a aproximação com os sujeitos. 

Após o levantamento dos santuários e festas de Lourdes pelo Brasil, passamos 

para a fase de seleção dos campos empíricos. A partir da coleta percebemos a diversidade da 

devoção refletida em sua irradiação pelo país. Seja pela presença de santuários tradicionais 

em Belo Horizonte, das festividades em meio a grutas naturais em Anta Gorda – Rio Grande 

do Sul ou pela diversidade de romarias e novenas pelo Nordeste
1
. 

                                                 
1
 Estes santuários e devoções demonstram que as variações de Lourdes, no Brasil, não se restringem aos lugares 

simbólicos regionais selecionados para este estudo.  
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Para a definição dos novos campos empíricos, levamos em consideração os 

diferentes tipos de festividade de Lourdes marcados pela dinâmica dos rituais, deslocamentos 

e que atraísse um público significativo inserido numa dinâmica regional. As distâncias com 

relação à cidade de Fortaleza também foram consideradas mediante as possibilidades de 

retorno a estas localidades no decorrer do estudo. Desta forma selecionamos a Festa de 

Lourdes na pedra da gruta de Lourdes na cidade de Chaval, no estado do Ceará e a Festa de 

Lourdes na gruta de Lourdes na fazenda da Betânia, em Lagoa do Piauí no estado do Piauí.   

Para a realização dos campos fomos imbuídos de um espírito inspirador, na 

perspectiva de conhecer os lugares e as festas sem a elaboração de um roteiro fixo e rígido. Os 

trabalhos empíricos realizados entre os meses de novembro de 2017 a fevereiro de 2018 

foram planejados para que tivéssemos a oportunidade de observar, e ao mesmo tempo, quando 

possível, participar das festividades e dialogar de acordo com as demandas estabelecidas. Na 

perspectiva metodológica de divisão das etapas de campo, denominadas: pré-campo, em 

campo e pós-campo (OLIVEIRA; MACHADO; ROCHA, 2018) na primeira etapa de 

campos, o pré-campo constituiu-se de um planejamento e busca pelo maior número de 

informações sobre o lugar e festividade, contatos dos responsáveis pela organização do evento 

e informações sobre os meios de locomoção e de hospedagem. Na etapa em-campo, 

realizamos entrevistas semiestruturadas com os agentes organizadores; e, na maior parte do 

tempo, realizamos conversas informais direcionadas a temática em estudo, com os sujeitos 

partícipes (devotos, visitantes, moradores). Após as conversas registrávamos em caderno de 

campo as informações mais marcantes. No pós-campo, escrevemos em caderno de campo 

uma descrição pormenorizada da sequência dos eventos, das atividades, das impressões sobre 

os lugares, os sujeitos, incluindo impressões sobre o próprio ser pesquisador em sua jornada.  

Como uma espécie de resultados iniciais das observações em campo, foi possível 

capturar um conjunto de elementos que compõem esse modelo devocional turístico-

terapêutico; As formas de deslocamento, meios de transporte; a realização de caminhadas, 

procissões fluviais e terrestres; a construção de fontes e grutas, o transporte de água em 

pequenos depósitos; a crença na reza, o poder da oração, os pedidos de proteção; os atos de 

benzer-se, participar dos festejos, ir à procissão; molhar a parte do corpo que está doente, 

pagar uma promessa, vestir-se como a divindade, levar uma foto, subir escadarias a pé ou de 

joelhos; As estruturas dos lugares que compõem a ideia de cenário (GOMES; FORT-

JACQUES, 2010), como grutas, fontes e altares, também fazem parte deste conjunto de 

elementos analisados os roteiros, os atrativos locais e as políticas de incentivo.  
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Entre os meses de junho e dezembro de 2019 realizamos novas etapas de 

atividades empíricas. Em junho, com a ida ao santuário de Lourdes na França, dialogamos 

com funcionários, religiosos, grupos de visitantes e peregrinos. Neste período ainda 

realizamos uma visita técnica à Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) e ao Centro 

Histórico da cidade de Pau na região dos Altos Pirineus, sob a recepção respectivamente de 

Manon Pinguat-Charlot 
2
 e do Professor Vicent Berdoulay

3
, ambas as visitas ocorreram na 

perspectiva de trocar experiências e conhecer os estudos desenvolvidos pelos alunos da pós-

graduação no departamento de Geografia daquela instituição.  

Ao retornar ao Brasil realizamos uma nova etapa de campos empíricos à Chaval e 

Lagoa do Piauí. Etapa importante para a composição metodológica da devolutiva 

contribuindo para a consolidação de vínculos e o resgate de contribuições e demandas ainda 

não contempladas. Para este momento, além da entrega do material recebido em Lourdes 

produzimos um material expositivo da presente pesquisa para apresentar a comunidade 

presente e estabelecer as conexões entre os santuários.   

Até aqui trouxemos os elementos norteadores de nosso estudo, o esquema inicial 

de sistematização da tese (Esquema 1) compreende a correlação de termos e conceitos que 

compõem os capítulos desta tese. 

 O segundo capítulo, a devoção mariana terapêutica, compreende os aspectos do 

imaginário religioso que extrapola os limites do catolicismo e recebe o contributo de estudos 

da Sociologia e Psicologia, ressaltando os aspectos elementares que tratam dos mitos, da 

imaginação e da compreensão do arquétipo feminino. Com efeito, diante da devoção mariana 

nos moldes da ICAR e sua irradiação no Brasil pela perspectiva da religiosidade popular, tem-

se as variações e adaptações das dinâmicas festivas. Entendemos que o capítulo contribui para 

a compreensão do papel de Maria filtrado pelo catolicismo popular na leitura e compreensão 

do imaginário da saúde e do terapêutico a partir da dinâmica dos rituais, das atitudes, dos 

lugares e suas estruturas. 

Na composição do terceiro capítulo, lugares de cura, paisagens terapêuticas: os 

santuários festivos de Lourdes em Chaval (CE) e Lagoa do Piauí (PI), evidenciamos as 

riquezas que o trabalho em campo proporciona. Com base na classificação dos santuários de 

Oliveira (2004, 2011) fazemos uma leitura da paisagem devocional modulada pelo turismo 

religioso de saúde a partir da análise dos santuários festivos como diretas variações da 
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irradiação devocional a Lourdes, com os festejos de Lourdes em Chaval (CE) e Lagoa do 

Piauí (PI). Estabelecemos uma leitura das práticas rituais a partir das entrevistas, conversas e 

das imagens capturadas. Buscamos neste sentido perceber as releituras, o imaginário 

simbólico da saúde e da cura nestas festividades, nestes lugares simbólicos. 

 

Esquema 1 - Esquema inicial de sistematização da Tese 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2020. 
 

Para o quarto capítulo, o santuário de Lourdes como referência devocional 

terapêutica do catolicismo mariano, trazemos não somente os conhecimentos sobre o 

santuário de Lourdes, mas também os elementos qualitativos desta devoção. Este capítulo é 

fundamental para compreender o santuário metropolitano enquanto complexo turístico e 

religioso. Diante de sua dinâmica, propomos a leitura da irradiação da devoção mariana de 

Lourdes como um modelo devocional turístico-terapêutico. Este campo empírico demonstrou-

se importante tanto para a vivência de um santuário institucionalizado como para as 

aproximações com os santuários em estudo. 

Para o quinto capítulo, o eterno retorno: uma devolutiva metodológica como 

releitura das potencialidades locais, corresponde a uma devolutiva metodológica que a partir 

das aproximações, conexões e análise de demandas permite propor estratégias de 

investimento para assegurar o turismo religioso terapêutico nas localidades para além dos 

períodos festivos de Lourdes. 
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Nas considerações finais, diante da pandemia do Sars-cov-2 (síndrome 

respiratória aguda grave do coronavírus 2), realizamos um levantamento de forma virtual, não 

previsto em projeto inicial, com a finalidade de acompanhar as estratégias e adaptações 

vivenciadas nos santuários em análise diante desta crise sanitária global. Ainda nas 

considerações, destacamos as perspectivas das contribuições desta Tese bem como os desafios 

enfrentados e as projeções acadêmicas e geográficas do porvir.  
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2 A DEVOÇÃO MARIANA TERAPÊUTICA  

 

Para a composição deste capítulo, consideramos uma breve apreciação dos 

aspectos simbólicos na composição do imaginário religioso. Empreendemos numa análise que 

considera os caminhos que perpassam desde os estudos mitológicos e as contribuições da 

Psicologia Analítica para a compreensão do arquétipo feminino até chegar à perspectiva da 

devoção mariana. Neste sentido, perceber qual o olhar da ICAR sobre Maria, mostra-se 

pertinente, mas não se traduz como única fonte. O catolicismo popular e os diversos olhares 

sob a devoção a Nossa Senhora contribuem para uma leitura ampliada. Diante das 

representações desta devoção e num diálogo constante entre geógrafos e demais teóricos das 

Ciências Sociais e Humanas, a religiosidade em suas diversas práticas terá sob o nosso olhar a 

perspectiva do imaginário da saúde, levando em consideração os valores e espacialidades dos 

devotos em busca de cura ou atenuação de seus males ou daqueles que os cercam.   

 

2.1 Faces do imaginário religioso 

 

Partindo de uma inquietude quanto a composição do imaginário religioso, das 

relações sacro-profanas, dos rituais, dos movimentos e das motivações dos sujeitos, e na 

busca por uma leitura dessas relações no espaço-tempo entendemos que nosso estudo está 

inserido nos meandros da Geografia humanista, envolvidos por uma abordagem cultural da 

Geografia (CLAVAL, 1999), e partícipes nos estudos que consideram a abordagem geográfica 

do fenômeno religioso (ROSENDAHL, 2003, 2009; SANTOS, 2006).  

O estudo sobre o significado dos símbolos e a ligação do homem com estes 

elementos (GIL FILHO, 2012; JUNG, 1964) permite a reflexão e, por vezes, responde a 

algumas inquietações acerca das necessidades de se compreender a origem da criação do 

universo e o comportamento do homem religioso. Para a formulação de uma estrutura base, 

precisamos discutir os aspectos do homem e sua psique, bem como as vinculações com os 

objetos e seus símbolos. 

Os mitos, tomados como base cultural para as sociedades, carregam em seus 

enredos os modos de pensar e um conjunto de valores a ser transmitidos. Essa referência 

mitológica terá em Campbell (2007) exaustivos exemplos do mito da criação do universo, de 

uma cosmogonia.  

Diante da importância da mitologia e longe de reduzir toda uma trajetória do 

pensamento ocidental de Tarnas (2002) trazemos para nosso estudo as contribuições que dão 
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suporte a nossa perspectiva, direcionadas para o imaginário religioso. Para a composição 

dessa abordagem inicial, tomamos como norteadores o pensamento de Carl Jung em seus 

estudos da psicologia profunda. Mircea Eliade e Joseph Campbell para a compreensão 

moderna da mitologia e a relação com os rituais nas religiões. Gaston Bachelard e Gilbert 

Durand para as considerações envolvendo os aspectos simbólicos do imaginário entre mitos e 

alegorias.  

A partir da busca pela compreensão da origem do universo, evocamos o 

pensamento de como as religiões consagradas demarcavam suas crenças, vinculações e 

formas de legitimação. A discussão no entorno das manifestações do sagrado inclui uma 

ruptura transcendente, por exemplo, a partir das marcas de uma personificação. Em Eliade 

(2001, p. 26) têm-se que “[...] a hierofania revela um ‘ponto fixo’ absoluto, um ‘centro’.” 

Percebemos que será a partir deste ponto, onde ocorreu a hierofania, o homo religiosus 

buscará manter-se em constante proximidade com esse universo sagrado (ELIADE, 2001). 

Para manter-se nesse universo as diversas formas de estar e dar significado poderá 

ser compreendida pelos rituais. Pensemos nos cultos pagãos direcionados ao Sol, danças da 

chuva e cânticos como formas de reverência. Carl Jung (2012) em uma de suas viagens aos 

povos indígenas Pueblo no Novo México nos Estados Unidos percebeu que os indígenas 

saudavam o Rei Sol, como se o Sol necessitasse daquelas saudações para continuar a brilhar e 

a fazer o movimento de aparecer e desaparecer. Se considerarmos as demarcações espaço-

temporais dos eventos hierofânicos ou das manifestações cíclicas da natureza, tem-se em sua 

repetição uma ode ao evento primeiro. Concordamos assim que “Toda festa religiosa, todo 

tempo litúrgico, representa a reatualização de um evento sagrado que teve lugar num passado 

mítico, ‘nos primórdios’.” (ELIADE, 2001, p. 63). 

A cosmogonia expressa como a grande criação do universo, tem amplo espaço nas 

abordagens mitológicas, “O ciclo cosmogônico costuma ser representado como algo que se 

repete a si mesmo, um mundo sem fim.” (CAMPBELL, 2007, p. 257).  Como num ciclo vital, 

as transformações perpassam por um concentrar, explodir e expandir até que volte a 

concentrar e começar um novo ciclo.  

Diante da composição em torno dos mitos e das características divinais, os 

elementos encontrados na natureza tornam-se símbolos sagrados, recebem significados 

distintos. A árvore, a gruta, a montanha, a água, são elementos que se relacionam com o ciclo 

vital, a árvore da vida que dá frutos, a gruta como um útero gerador da vida, a montanha que 

se aproxima do céu, a água que sacia. Os elementos da natureza são para Eliade (2001) o Axis 

Mundi, como fios condutores e fixadores.  
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A relação entre a compreensão dos mitos e da psique humana pode ser vista em 

Campbell sob a influência dos médicos e psicanalistas Sigmund Freud (1856 - 1939) e Carl 

Jung (1875-1961), ambos reconhecidos por suas contribuições nos estudos do inconsciente, 

corroboram para as múltiplas formas de interpretação dos símbolos e implicações no homem. 

Numa dessas implicações, Freud mostra que do ponto de vista psíquico o homem carrega 

consigo um sentimento de desamparo e a partir deste sentimento encontrará elementos de 

ligação com a religião.  

Dos fenômenos estudados para a compreensão do inconsciente, em Freud (2017) 

as grandes rupturas como o parto e outras questões como as frustrações e proibições, são 

consideradas fundamentais para compreender que na presença do abandono haverá o desejo 

por proteção, que os desamparos infantis permanecem na vida adulta. “A religião seria a 

neurose obsessiva universal da humanidade e tal, como a da criança, teria sua origem no 

complexo de Édipo, na relação com o pai.” (FREUD, 2017, p. 111). Neste sentido, a ausência 

do pai seria projetada para a presença do Deus, o ser poderoso.  

Ao falarmos de Carl Gustav Jung, precisamos abrir um parêntese para a influência 

que exerce em nosso estudo. É imprescindível a aproximação deste autor com os estudos da 

religião, da religiosidade, dos dogmas e do entendimento dos aspectos da psique humana, 

sobretudo o seu olhar sob o comportamento humano na coletividade. Embora conscientes de 

nossos limites dentro da Psicologia Analítica, acreditamos que ao mergulhar em suas 

reflexões contribuímos para o diálogo entre as diversas áreas das ciências.  

A infância, marcada por saúde frágil e idas a instâncias de cura desde os 14 anos, 

tem-se nos relatos de Jung (2012) uma amostra de suas experiências com o numinoso. Tais 

elementos, apresentados nos anos derradeiros de sua carreira, são como justificativas de seu 

esforço para a compreensão dos aspectos da religião e dos sujeitos. Segundo Ulanov (2011, p. 

418), “Para Jung, a finalidade da psicologia analítica é ajudar-nos a restabelecer a nossa 

ligação com as verdades contidas nos símbolos religiosos por meio da descoberta de seus 

equivalentes na nossa própria experiência psíquica.” 

Trabalhar com a perspectiva dos arquétipos e do inconsciente coletivo em Jung 

corrobora para uma compreensão holística dos fenômenos à medida que compreendemos a 

existência de algo que se manifesta no ser humano a partir dessa relação existencial no 

espaço-tempo. Neste sentido, no decorrer das obras de Jung coloca-se que para além do 

consciente, e do inconsciente em sua porção pessoal podemos analisar os fenômenos a partir 

das manifestações que permeiam um inconsciente coletivo. Preocupado com recorrente 

incompreensão do que é esse inconsciente coletivo, Jung (2003) traz a seguinte definição: 
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O inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se de um 

inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência à experiência pessoal, 

não sendo portanto uma aquisição pessoal. Enquanto o inconsciente pessoal é 

constituído essencialmente de conteúdos que já foram conscientes e no entanto 

desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos, os 

conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e portanto não 

foram adquiridos individualmente, mas devem sua experiência apenas à 

hereditariedade. Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de 

complexos, o conteúdo do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de 

arquétipos (JUNG, 2003, p. 53, grifo do autor).  

 

Para Jung (2011c) os arquétipos são como imagens humanas universais 

originárias, e para uma melhor compreensão do que é esse inconsciente coletivo, traz um 

ponto elucidativo sobre os arquétipos: “Isso não quer dizer, em absoluto, que as imaginações 

sejam hereditárias; hereditária é apenas a capacidade de ter tais imagens, o que é bem 

diferente.” (JUNG, 2011c, p. 77). É salutar perceber a profundidade dessa leitura, a partir da 

psique, pois ultrapassa o entendimento do comportamento humano e suas relações como uma 

mera herança cultural adquirida pela vivência, e sim percebendo-a como inerente ao ser 

humano, que embora manifestada no indivíduo diz respeito a uma coletividade. 

Outra perspectiva invoca o pensamento de Jung ao tratar das funções cerebrais no 

âmbito coletivo:  

 
Assim é que se explica o fato de que os processos inconscientes dos povos e raças, 

separados no tempo e no espaço, apresentem uma correspondência impressionante, 

que se manifesta entre outras coisas, pela semelhança fartamente confirmada de 

temas e formas mitológicas autóctones. A semelhança universal dos cérebros 

determina a possibilidade universal de uma função mental similar. Essa função é a 

psique coletiva (JUNG, 2011a, p. 35/36).  

 

Jung lançava mão de métodos associativos em seus atendimentos para captar de 

seus pacientes, respostas para as questões psicológicas inquietantes. Dentre os métodos, a 

análise dos sonhos contribuía para uma leitura da manifestação do inconsciente do paciente. 

Ainda dentro dessa leitura psicológica e que caminha para uma aproximação da 

relação devocional que será tratada mais adiante, é marcante a leitura de Campbell (2007), 

Neumann (1996) e Terrin (1996) acerca das mitologias maternas, do homem enquanto ser e a 

sua ligação à figura materna. Na natureza, por exemplo, o ser humano é aquele que por mais 

tempo vai depender da mãe, estabelece um contato e uma ligação por um tempo maior, uma 

dependência para a sobrevivência, diferente do que acontece com os animais (CAMPBELL, 

2007). E neste ponto poderíamos pensar, no elefante, um mamífero que já nasce e em poucos 

minutos já consegue erguer-se, movimentar-se sozinho, em pouco tempo já consegue ir ao 

encontro do alimento, embora esteja cercado de sua manada e precise dela para a 
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sobrevivência num ambiente muitas vezes hostil (selvagem) ele consegue estabelecer uma 

autonomia diferente da/do ser humano. E sob esse aspecto psicológico
4
 Joseph Campbell 

compreende que “Daí decorre o fato de a criança dependente e sua mãe formarem, ao longo 

de meses após a catástrofe do nascimento, uma unidade dual, não apenas do ponto de vista 

físico, como também no plano psicológico.” (CAMPBELL, 2007, p. 17).  

Nessa busca incessante pela compreensão do pensamento humano sobre sua 

existência, Bachelard (1998) e Durand (2004) convocam para uma discussão sobre o 

Imaginário, um desafio ontológico, existencial, de pensar as mudanças de paradigmas da 

sociedade. Diante de pensadores como Kant em sua crítica a razão pura, Durand (2004) 

estabelece com profundidade as raízes e o amadurecimento dos estudos sobre o imaginário e, 

portanto, para a imaginação vão convergir imagens, sonhos e devaneios. Silva (2006) 

Compreende o imaginário como um reservatório/motor. Enquanto reservatório aglutina as 

experiências, os modos de ser e estar e enquanto motor é força propulsora. “O imaginário é a 

marca digital simbólica do indivíduo ou do grupo na matéria do vivido. Como reservatório, o 

imaginário é essa impressão digital do ser no mundo. Como motor, é o acelerador que 

imprime velocidade à possibilidade de ação.” (SILVA, 2006, p. 12). Esses caminhos 

percorridos nos levam a refletir sobre a profusão dos significados, da composição do 

imaginário cercado por símbolos. Para Ruiz (2003) o imaginário manifesta-se sob formas 

simbólicas. Na diferenciação entre simbólico e o lógico Ruiz (2003) estabelece:  

 
“O logos analisa, discrimina, organiza, conjuntivamente, relaciona 

argumentativamente, mas, por si só, não fusiona as partes numa nova unidade de 

sentido. O símbolo tem como potencialidade própria a conjunção das partes 

fraturadas numa nova unidade significativa. O Simbólico é uma potencialidade 

própria do imaginário.” (RUIZ, 2003, p. 134, grifo do autor). 

 

Em Bachelard (1998) evidenciamos essa relação homem - natureza, a partir dos 

seus devaneios em torno da água e da caverna, sendo esta última em Figueiredo (2010) 

compreendida pelo imaginário poético bachelardiano da caverna como paisagem simbólica. 

Em síntese estabelece-se uma relação metafísica e maternal, na associação da água com o leite 

materno. Para Bachelard (1998, p. 18) “A imaginação não é, como sugere a etimologia, a 

faculdade de formar imagens da realidade; é a faculdade de formar imagens que ultrapassam a 

realidade, que cantam a realidade. É uma faculdade de sobrehumanidade.” A imaginação nos 

permitirá conceber a água não somente como elemento químico com ligações moleculares 
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Woods. Natureza Humana. Tradução de Davi Litman Bogomeletz. Rio de Janeiro: Imago. 1990.  222p.  
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(H2,O), mas a água que vem da mãe associando-o ao leite que flui do seio maternal assim 

como a água que nasce da fonte, entendendo que o elo entre mãe e filho alimenta, nutre, 

conforta e cura. Neste sentido, Gaston Bachelard parte da imaginação material que todo 

líquido é uma água e que a partir dos estudos literários considera que toda água é um leite e 

conclui: 

 
A intuição da bebida fundamental, da água nutritiva como um leite, da água 

encarada como o elemento nutritivo, como o elemento que digerimos com 

evidência, é tão poderosa que talvez seja com a água assim materializada que se 

compreende melhor a noção fundamental de elemento (BACHELARD, 1998, p. 

130). 

 

Seguindo este pensamento quando uma mãe amamenta, seu leite reage em seu 

filho proporcionando conforto, saciedade e sonolência, mais que um processo de alimentar e 

nutrir, um processo de fortalecer os laços como elos sagrados. 

Longe de esgotar a discussão sobre os múltiplos aspectos do imaginário religioso, 

sobretudo nesta base mitológica ou das perspectivas do imaginário e as relações homem e 

meio até aqui trazidas, partimos para uma apreciação de um cenário geral daqueles que 

abriram caminho e influenciaram os geógrafos brasileiros nos estudos geográficos do 

imaginário religioso em meio às dinâmicas dos lugares. Como forma de resgatar os geógrafos 

que tiveram e ainda têm um papel fundamental para a abordagem da religião na geografia 

Rosendahl (2003) apresenta um conjunto de cientistas sociais como Max Weber, Émile 

Durkheim, Peter Berger e Mircea Eliade e de geógrafos como Pierre Deffontaines, Paul 

Fickeler, Manfred Buttner e David Sopher que tomados por diferentes abordagens, fizeram 

parte de diferentes escolas do pensamento geográfico e constituíram a base para os 

pesquisadores que nos influenciam até hoje (CORRÊA; ROSENDAHL, 2003; 

ROSENDAHL, 2003).  

Como referência à Geografia Cultural no Brasil, Claval (1999) abre espaço para 

essa reflexão ao apontar em nosso cenário, que é diverso, a formação do pesquisador 

brasileiro e a nossa pluralidade. O cenário, de fato, é rico, e os núcleos de pesquisa 

consolidam esse entendimento. Dentre eles, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço e 

Cultura (NEPEC), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o Núcleo de Estudos 

em Espaço e Representações (NEER-Curitiba) e o Núcleo Paranaense de Pesquisa em 

Religião (NUPPER), ambos ligados à Universidade Federal do Paraná (UFPR), o Laboratório 

de Estudos Geoeducacionais e Espaços Simbólicos (LEGES) da Universidade Federal do 

Ceará e o Laboratório de Estudos em Geografia Cultural (LEGEC) da Universidade Estadual 

do Ceará (UECE). Temos assim nos exemplos de estudos de Zeny Rosendahl a leitura das 
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marcas do religioso impressas no espaço; Sylvio Fausto Gil Filho com o estudo de símbolos e 

rituais das religiões orientais; Bem como os estudos de Christian Dennys Monteiro de 

Oliveira com os aspectos patrimoniais de irradiação da devoção mariana em diferentes 

escalas. Entendemos que nosso estudo está inserido neste cenário, que é múltiplo, preocupado 

com as dinâmicas devocionais da religiosidade popular, entre sujeitos e lugares simbólicos. 

Buscando assim, compreender a partir da irradiação da devoção mariana os diferentes 

elementos simbólicos do imaginário religioso presentes nas manifestações festivas e ou rituais 

que são analisados.  

  

2.2 A devoção mariana 

 

Do ponto de vista do estudo da devoção mariana e para a compreensão desse 

imaginário religioso, buscamos compreender as bases do Cristianismo, das quais capturados 

tanto pela narrativa escrita nos documentos do Concílio Vaticano II (1962-1965) como sob a 

perspectiva histórica do pensamento ocidental em Tarnas (2002). Deste modo, também 

construímos a nossa análise, em momentos pontuais, sob o olhar investigativo de Alvarez 

(2015) e a compreensão do arquétipo da Grande Mãe em Neumann (1996).   

Amplamente difundida, a história da paixão de Cristo ou a narrativa dos seus 

últimos dias tem forte apelo e permeia o imaginário cristão. Porém, os desafios para a 

imposição de uma nova forma de professar a fé acarretará numa série de lutas e resistências, 

para que os ideais de Jesus Cristo prevaleçam.  

As bases do Cristianismo nos levam a reflexão de suas rupturas com o Judaísmo e 

assimilação cristã das divindades pagãs (OLIVEIRA, 2017; TARNAS, 2002). Em Tarnas 

(2002) “A assimilação cristã dos mistérios estendeu-se também às inúmeras divindades pagãs, 

pois conforme o mundo greco-romano gradualmente adotava o Cristianismo, os deuses 

clássicos eram consciente ou inconscientemente absolvidos na hierarquia cristã [...].” 

(TARNAS, 2002, p. 130). Em Terrin (1996) os achados arqueológicos de estatuetas de 

terracota em diversas partes do mundo, como nas bacias do Mediterrâneo e do Indo indicavam 

o culto à deusa mãe. As apropriações podem ser lidas como estratégias de resistência e 

irradiação, principalmente quando consideramos, por exemplo, a Virgem Maria no lugar da 

Magna Mater, Afrodite, Ísis, Perséfone e Gaia ou o Deus pai representando Zeus, Cronos, 

Urano ou Sarapis (TARNAS, 2002). Associando assim os poderes divinais, quer seja o 

heroísmo, proteção, coragem e bravura às novas divindades cristãs. Vastos exemplos de 

nomes e mitos de divindades femininas são associados à mãe Terra, Terrin (1996) estabelece 
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uma resenha com nomes, mitos e significados destas variações. Concordamos assim que a 

veneração à Maria será o elo entre cristãos e as religiões pagãs da natureza (TARNAS, 2002). 

Será Pulquéria, a Imperatriz regente de Constantinopla uma personagem importante para o 

culto inicial à Maria (ALVAREZ, 2015). 

Na perspectiva de estabelecer as bases da figura primordial (arquétipo) da Grande 

Mãe ou do feminino temos em Jung (2003) e Neumann (1996) elementos para a compreensão 

psicológica, na esfera do inconsciente, que justificam, até certo ponto, como as imagens 

primordiais alcançam as sociedades em diferentes épocas, mantendo significados e 

características no inconsciente coletivo. Jung (2003) enumera as diferentes figuras que podem 

representar o arquétipo materno, ao trazer desde elementos mais ligados às faculdades 

humanas e aos papéis desempenhados como a mãe, a mulher, a avó, ou para elementos da 

natureza, como a árvore, fontes de água, grutas, etc. O autor descreve as características que o 

arquétipo materno carrega: 

 
Seus atributos são o “maternal”: simplesmente a mágica autoridade do feminino; a 

sabedoria e a elevação espiritual além da razão; o bondoso, o que cuida, o que 

sustenta, o que proporciona as condições de crescimento, fertilidade e alimento; o 

lugar da transformação mágica, do renascimento; o instinto e o impulsivo 

favoráveis; o secreto, o oculto, o obscuro, o abissal, o mundo dos mortos, o 

devorador, sedutor e venenoso, o apavorante e fatal (JUNG, 2003, p. 92).  
 

Vê-se nessa perspectiva que num único arquétipo é conferido um conjunto de 

qualidades. Os elementos citados indicam as múltiplas faces do feminino, do materno, tendo 

em Neumann (1996) tratado por meio de esquemas o desenvolvimento do que será entendido 

como “A descrição do arquétipo feminino na sua totalidade.” (NEUMANN, 1996 p. 13). 

Corroborando para um entendimento gradual do desenvolvimento humano acompanhado do 

desenvolvimento e aprimoramento da consciência para a elaboração das diferenciações entre 

o arquétipo primordial que é indiferenciado e os outros arquétipos específicos. A compreensão 

da estrutura do arquétipo feminino sustenta, na perspectiva do imaginário, que diante da 

natureza psicológica é possível ligar os significados ao comportamento humano e os seus 

rituais.  

A presença do feminino no imaginário Judaico-Cristão pode ser lida no Antigo 

Testamento (AT) pela figura de Eva, demarcada pela narração da origem universal da 

humanidade, no mundo criado por Deus. No Éden, o paraíso na Terra, viviam em perfeita 

harmonia com a natureza Adão e Eva. Até que num dado momento houve uma ruptura 

daquele ciclo harmonioso, Eva que comera do fruto do conhecimento deu início à desarmonia, 

o mundo da impureza, do pecado, o fim do paraíso. No Novo Testamento (NT), embora 



 

37 

apareça em poucos evangelhos (ALVAREZ, 2015; TARNAS, 2002) a figura de Maria poderá 

representar o arquétipo do feminino em diferentes aspectos, do virginal, da mãe protetora, do 

papel de intercessão e o acolhimento.  

A compreensão do que Maria representa hoje diante de uma religiosidade popular, 

está longe de se desvincular de suas raízes pagãs. Como conclui Alvarez (2015):  

 
Entre os novos cristãos, há cada vez mais fiéis que até recentemente acreditavam nos 

inúmeros deuses do paganismo, acostumados à ideia de que existe uma divindade 

diferente para cada tipo de mal e agonia – e haverá quem diga que essa influência 

jamais abandonará a fé cristã (ALVAREZ, 2015, p. 112).  

  

Entendemos assim, que pelo aspecto mitológico, as figuras das divindades do 

Olimpo contribuem também para o entendimento conjuntural dos rituais e dos cultos aos 

deuses que são lidos hoje através dos rituais cristãos.  

Tomando como base os escritos do Lumen Gentium
5
 e as definições da Santa Sé, o 

que Maria irá representar para a ICAR? Em síntese, Maria carrega quatro dogmas; Imaculada 

Conceição, Maternidade Divina, Virgindade Perpétua e Assunção Gloriosa (LUMEN 

GENTIUM, 1964). Os dogmas correspondem às características que tornam Maria um ser 

divinal. Imaculada conceição quer dizer que Maria foi preservada da mancha do pecado 

original desde a sua concepção, antes do seu próprio nascimento. A virgindade perpétua 

simboliza a sua virgindade, divinamente intocada, recebendo a Graça da maternidade divina e 

ser a Mãe de Deus. Por fim, com a sua morte, entenderam que por não ter a mancha do 

pecado, foi levada diretamente aos céus, ao paraíso, sem passar pelo julgamento no 

purgatório, tendo assim uma assunção gloriosa (ALVAREZ, 2015; LUMEN GENTIUM, 

1964). Neste sentido os dogmas reforçam um olhar sob a virgindade como natureza intocável, 

fortalecendo o intocado como sagrado.  

De acordo com os fundamentos dos dogmas marianos e daquilo que será tomado 

pela religiosidade popular, compreendemos que Maria será tomada como ponto de intercessão 

entre os sujeitos e Deus. Essa intercessão ocorre por demandas distintas e nessa perspectiva, 

Maria será representada por diferentes denominações, tendo o nome de Nossa Senhora como 

identificação primeira. Os títulos e sua iconografia poderão representar um momento de sua 

vida, seus dogmas ou locais de aparições: Pelos seus dogmas, o título de Conceição, 

Imaculada, das Graças, Assunção; Durante a passagem pela Paixão de Cristo, Piedade e 

Dolorosa; O lugar da aparição, Fátima, Lourdes, Guadalupe; Circunstância de interseção ou 

momento hierofânico, Perpétuo Socorro, Bom Parto, Desterro (MARINO, 1996). A par destas 

                                                 
5
 Lumen Gentium – Constituição dogmática sobre a Igreja Católica Apostólica Romana de 1964.  
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nomeações, a figura de Maria será propagada como acolhedora de seus filhos, o amparo nos 

momentos de angústia e nas situações conflituosas. Carrega assim uma imagem de 

acolhimento, proteção, resignação e coragem. 

A produção intelectual sobre Maria é significativa, líderes religiosos, leigos e 

pesquisadores percebem na mística mariana uma fonte de saberes. Impulsionados, muitas 

vezes, pelo desvendar das forças que mobilizam tantas pessoas e a capacidade de despertar 

sentimentos profundos de gratidão em forma de devoção.  

Entendemos que a devoção e os significados que permeiam este ato pode ser 

estabelecido ainda nas fases iniciais de desenvolvimento do ser humano, donde a figura a ser 

objeto de devoção primária de uma criança, será sua mãe, aquela que proverá o alimento, 

estabelecendo uma troca profunda (WINNICOTT, 1990).  

Não obstante, na perspectiva da religiosidade popular cristão-católica somos 

levados à reflexão sobre a devoção e o ser devoto. Relação estabelecida entre o ser humano 

com o metafísico, transferência de energia por meio de uma ação, um ato de transcendência 

que se dá ao confiar um voto à divindade. Longe de reduzir, pensar a mecânica da devoção é 

também pensar nos sujeitos cristãos que num ato devocional que se repete, encontra nele uma 

forma permanente de troca, ou seja, oferecer votos, sacrifícios, agradecimentos, em troca do 

perdão ou da salvação.  

É imprescindível alertar que nossa perspectiva de estudo busca um distanciamento 

ético, ou seja, mantém-se dissociada da doutrinação e evangelização. A citação de passagens 

bíblicas e a explanação de um cenário com base no Antigo e Novo Testamento aparecem 

como elementos que consideramos ser estratégicos para o entendimento sobre qual o 

posicionamento doutrinário da ICAR acerca de Maria. Porém trata-se apenas de um dos 

elementos que compõem a análise, tendo em vista as considerações sobre a perspectiva da 

religiosidade popular. Sendo estes reconhecidos pela capacidade de organizar-se de forma 

mais independente, com características mais simples num indicativo de maior aproximação 

com as divindades na busca por um encontro com Deus. Como bem descreveu Silva (2016): 

 
A religião popular destaca-se também por sua horizontalidade, ou seja, suas 

expressões não são fruto de definições dogmáticas da igreja institucionalizada, mas 

do resultado da livre manifestação das camadas mais humildes da população. A 

religião popular é um campo vasto para pesquisas, uma vez que se expressa de 

forma multifacetada e sem a rigidez de culto oficial, podendo, desse modo, assimilar 

elementos das mais diversas matrizes culturais (SILVA, 2016, p. 67). 

 

Diante das experiências que os sujeitos têm no decorrer da vida, acreditamos que 

em algum momento esse mesmo sujeito será confrontado e ou ficará diante do religioso, seja 
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pelo meio cultural em que vive, no convívio com família e amigos. Para este momento do 

estudo não há interesse direto na compreensão das raízes ou influências que despertaram o 

sentimento de ligação do sujeito e o objeto de sua devoção. Partimos do entendimento em que 

a ligação já foi estabelecida e direcionamos o nosso olhar para a compreensão das 

espacialidades que comportam as práticas socialmente estabelecidas para a manutenção dessa 

religiosidade. 

 

2.3 O modelo devocional terapêutico  

 

Do ponto de vista da religiosidade popular, filtradas pelo catolicismo, precisamos 

compreender as diferentes motivações que levam os sujeitos às suas práticas religiosas, o 

universo de rituais que constitui o exercício do convívio. Apontamos assim para uma leitura 

desse modelo devocional mariano escrito no espaço-tempo.   

Ao trabalharmos com os aspectos devocionais optamos por uma postura ética, 

sobretudo quanto ao ser e estar em campo. Entendemos que o pesquisador deve estar atento às 

formas de abordar os sujeitos (devotos, visitantes, moradores) e perceber os momentos em 

que pode intervir para fazer questões, anotações e até registros de áudios, fotografias ou 

vídeos (OLIVEIRA; MACHADO; ROCHA, 2018). Essa abordagem nos interessa no 

momento de dialogar com os sujeitos a fim de saber o que o levou a determinada festividade 

ou àquela igreja. É preciso ter atenção, sensibilidade e muitas vezes empatia, para captar os 

motivos que o fizeram chegar até aquele lugar, percebendo até certo ponto os seus principais 

anseios.   

Nessa perspectiva inicial de identificar os principais pedidos dos sujeitos devotos, 

Rosendahl (2009) classificou os pedidos como um “triângulo das necessidades” dividindo-os 

em três principais categorias, um primeiro com referências à saúde, outro para as questões de 

trabalho e moradia e um terceiro para as questões familiares envolvendo o bom convívio e 

questões matrimoniais (ROSENDAHL, 2009, p. 67).  

 Em Machado e Oliveira (2017) identificou-se esse triângulo das necessidades por 

meio de depoimentos, com pedidos que fazem referência a aflições do cotidiano. No geral, há 

pedidos por cura de doenças, vícios, a conversão de um parente, emprego, concretização de 

um relacionamento, paz para as famílias e seus lares. Os agradecimentos dirigem-se às graças 

alcançadas, cirurgias bem sucedidas, emprego e a conquista de bens materiais como casas e 

carros. 
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 A devoção mariana, como já afirmamos, está presente em diversos continentes e 

sob diferentes denominações e os aspectos devocionais a serem analisados podem partir de 

diferentes perspectivas. Neste caso, partimos para uma análise da devoção enquanto 

manutenção da vida pela saúde. Resgatamos que “Sentimentalmente a natureza é uma 

projeção da mãe.” (BACHELARD, 1998, p. 120). Com base nas ideias Bachelardianas temos 

a água como um dos elementos fundamentais da natureza que nasce nas fontes, corre pelos 

rios, sacia a sede, o que permite projetar essa relação entre o natural e o maternal. Propomos 

então um primeiro exercício de análise, tendo como ponto de partida os diferentes sujeitos em 

sua busca pela cura.  

A partir das diferentes vivências em campo, em Machado e Oliveira (2017) 

capturamos relatos de pessoas que passam por problemas de saúde, que afetam não só o 

indivíduo, mas por vezes refletem num raio familiar e nas relações interpessoais. Tomemos 

como referência um conjunto de males relatados em campo; pessoas com doenças crônicas; 

hipertensão, diabetes, asma, osteoporose. Câncer em seus diferentes estágios, pessoas que 

sofreram acidentes e tiveram que amputar alguma parte do corpo, outras perderam todos os 

movimentos ou uma parte deles. Dependentes químicos e os diversos casos de problemas 

psíquicos. São questões que ocorrem na escala do indivíduo, mas atinge a terceiros diante do 

suporte necessário para a sobrevivência.  

O diálogo com os sujeitos, em meio às novenas, foi uma das formas encontradas 

para conhecer um pouco da história de cada um. E nesta perspectiva encontramos pessoas 

enfermas, outras que foram curadas e outras que rezam por seus entes adoentados ou já 

falecidos. Neste primeiro olhar, ao ouvir os testemunhos de tantos sujeitos, observamos que 

essas pessoas possuem, até certo ponto, um suporte familiar; a mãe cuida do filho ou vice e 

versa a esposa cuida do marido, da sogra, da avó. Levando-nos a refletir, por exemplo, sobre 

os males causados pelo alcoolismo, algo tão latente, não poderia ser pensado somente pelo 

lado do dependente, mas de todos aqueles que convivem com aquele sujeito, no nível pessoal 

e até profissional (MACHADO; OLIVEIRA, 2017).  

Ao falarmos da cura, para além de uma superação da enfermidade, também a 

entendemos como algo mais profundo, que pode acontecer pelo equilíbrio corporal e 

emocional. Neste sentido podemos pensar em pelo menos duas perspectivas para a análise 

desta devoção ligada a saúde, a primeira vai considerar o sujeito que se encontra curado e 

busca permanentemente formas para agradecer, a segunda diz respeito ao sujeito que se 

encontra com alguma doença e busca incessantemente a sua cura. Porém, enquanto essa cura 

não vem ele será partícipe daquilo que denominamos terapêutico, suas ações fazem parte do 
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exercício do convívio com a doença, e neste sentido o sujeito revelar-se-á para nós a partir de 

suas estratégias de convivência, vistas a partir dos rituais, dos seus movimentos e de suas 

práticas, marcadas no espaço-tempo. Acreditamos que as pessoas em sofrimento e aflitas 

tendem a buscar por ajuda, um ponto de apoio e essas demandas podem convergir para 

igrejas, santuários, templos, etc. 

Atentos à construção de Relph (2012, p. 27) “[...] importante compreender que é 

por meio de lugares que indivíduos e sociedades se relacionam com o mundo, e que essa 

relação tem potencial para ser ao mesmo tempo profundamente responsável e 

transformadora.” O autor corrobora com um ponto fundamental em nosso estudo que 

compreende a leitura do modelo devocional, composta na percepção de uma estrutura 

templo/santuário similar em sua irradiação, e que propicia esse processo terapêutico. De que 

forma? Num primeiro olhar podemos pensar que dentro de uma estrutura dita tradicional 

teremos: um altar, as imagens dos santos nas paredes, uma cruz principal representando Jesus 

Cristo, imagens ou quadros com a representação da via sacra, uma pia batismal, bem como 

um mobiliário que acolha as pessoas para sentar e participar das celebrações e atividades. Mas 

de que forma podemos ver esse modelo devocional terapêutico em sua estrutura? Podemos 

considerar que ao ter como um objetivo maior ser um lugar de acolhimento deverá despertar 

nos visitantes os melhores sentimentos como a paz, calma, conforto e suas variações 

subjetivas. 

Certamente algumas questões podem variar de acordo com as características da 

devoção. Santuários e templos se apresentam de formas distintas, variações percebidas nos 

períodos festivos evidenciam as características do lugar e da devoção. Do silêncio e 

introspecção na gruta de Lourdes em Chaval no Ceará a festa com procissão repleta de fogos 

e o encerramento com uma missa mais intimista voltada para a reflexão do coletivo. Ou por 

algo mais festivo, como as celebrações na fazenda da Betânia em Lagoa do Piauí no Piauí, 

que convida os participantes para cantar e erguer os braços com muito entusiasmo. Há 

vivências como os festejos de N.S. da Saúde em Fortaleza onde a missa tem cânticos em 

ritmo lento e na procissão predomina o ritmo mais acelerado, marcado por instrumentos de 

percussão. 

Ao perceber que estamos diante de sujeitos que se encontram num momento de 

dificuldade quanto aos aspectos da saúde, quais seriam as suas principais queixas? 

Dificuldades de locomoção? Ausência ou baixa visão? Dificuldade respiratória? Quais são os 

seus principais anseios? Agradecer pelo restabelecimento da saúde? Ao pensarmos nesses 

anseios, quais divindades no universo da religiosidade popular fazem essa ligação direta com 
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a saúde? Podemos citar N.S. da Saúde, N.S. dos remédios e N.S. de Lourdes, sendo esta 

última referência mundial para a cura dos enfermos. 

Para uma compreensão do modelo devocional mariano, temos em Oliveira (2011) 

uma rica contribuição na leitura dessa dinâmica devocional a partir do sistema de vetores 

simbólicos. Uma metodologia que identifica a partir de pares de forças comunicacionais 

agindo como forças contrárias e interdependentes para materializar-se. Um indicativo de que a 

existência de uma força não exclui a outra, têm-se então os campos de forças; mítico-

religioso, político-turístico e midiático-ecossistêmico atuando de forma associativa. Essa 

sistematização permite a demarcação de um conjunto de ações presentes nessas dinâmicas. 

Em Rosendahl (2009) a leitura da materialização do sagrado no espaço diferencia-se em 

grandes áreas de influência, dentre eles o turístico, o político e o econômico. 

Neste sentido a análise da dinâmica do modelo devocional dar-se-á sob uma 

multiplicidade dos aspectos que permeiam esse fenômeno, como num rastreio inicial de ações 

envolvidas, para que a dinâmica se estabeleça. Ao falarmos de turismo religioso, 

compreendemos em sua complexidade os elementos envolvidos desde o caminho percorrido, 

o lugar de destino e a festividade. Ao considerarmos o turismo religioso de caráter sacro-

profano indicamos que embora rotulado e carregado do sagrado também comportará o 

profano. As ações, não são completamente sagradas, nem precisam ser, o que permite a 

análise de um conjunto de atividades mundanas; caminhadas, passeios para reconhecimento 

do lugar, da sua história, contemplação da paisagem, experimentação da culinária local, etc. 

Estes elementos podem desencadear demandas por serviços de transporte, alimentação e 

hospedagem. Para Oliveira (2004) o turismo religioso é “como uma peregrinação 

contemporânea motivada por celebrações relacionada direta ou indiretamente com a cultura 

cristã.” (OLIVEIRA, 2004, p. 6).  

Quando Rosendahl (2009) destaca que as grandes religiões têm como 

característica a Hajj ou a peregrinação até o monumento sagrado, é como pôr em evidência 

características similares entre religiões. “[...] a interação entre crentes e o espaço sagrado 

representam um processo fundamental na reprodução cultural mais ampla de um sistema 

religioso.” 
6
 (STUMP, 2008, p. 329, tradução nossa). Um ato religioso, tanto de ligação como 

de repetição. Na religiosidade popular o ato de peregrinação é reconhecido como um ato de 

fé, de afirmação e renovação e a partir deste podemos citar outras formas em que essa 

renovação se apresenta. Em Stump (2008, p. 334, tradução nossa) “O esforço e os recursos 

                                                 
6
 the interactions between believers and sacred space represent a fundamental process in the larger cultural 

reproduction of a religious system.  
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gastos pelos crentes para o alcance desse objetivo refletem claramente o significado cultural 

da peregrinação, assim como o aumento do status social que em muitas culturas é atribuído 

àqueles que concluíram esse processo sagrado.” 
7
  

Já Osterrieth (1997) contribuiu para a construção teórica de um vocabulário que 

descreve e diferencia tipos e etapas, por exemplo, de uma peregrinação. Chamado de “The 

Model of the quest.” (OSTERRIETH, 1997, p. 26, grifo nosso) o modelo de busca é composto 

por um conjunto de valores como; quem busca o que busca e o estado do sujeito no início e 

no fim da peregrinação. Identificados por referências ou conceitos antropológicos, 

psicológicos. Adaptado de um quadro de referência, a sequência do modelo compreende uma 

motivação para alcançar (perdão, milagre, revelação), tipo de peregrinação (remição, 

terapêutica, mística) e as transformações nos sujeitos (pecador – resgatado, doente – curado, 

sozinho – unidade com Deus) (OSTERRIETH, 1997).  

Para Rosendahl (2002, p. 73) “As romarias são, em realidade, manifestações 

religiosas em que o povo busca uma forma de reivindicar, com maior liberdade, suas crenças 

religiosas.” Ainda como exemplos de religiosidade popular manifesta, têm-se a participação 

em novenas, acender velas, rezar o terço, levar flores, tocar nas imagens, nos mantos, nas 

grutas e nos túmulos. Benzer-se, levar as mãos ao alto ou cantar. Ainda com relação às 

atitudes, quando consideramos as características do catolicismo popular brasileiro, 

poderíamos apontar exemplos como o pagamento de promessas, pedidos, agradecimentos que 

se materializam em forma de ex-voto, amarrar fitinhas coloridas, colocar cadeados nas grades 

em volta dos santos, vestir-se como se fosse a própria divindade. Para Rosendahl (2002):  

 
O complexo processo de ocupação do espaço brasileiro, feito em momentos 

distintos, permitiu que o catolicismo no Brasil assumisse características próprias, 

bastante distintas do catolicismo europeu. [...] predomínio do aspecto devocional dos 

fiéis, expresso através de romarias, das promessas e ex-votos, das procissões e festas 

dedicadas aos santos, dão um caráter eminentemente social e popular ao catolicismo 

brasileiro (ROSENDAHL, 2002, p. 71). 

 

Outras características de demonstrações da devoção dizem respeito às formas de 

penitência como agradecimento, o percorrer longos caminhos a pé, de joelhos. Sozinhos ou 

em caravanas, de bicicleta, moto, carro ou ônibus. Percebemos assim que a devoção cerca-se 

de elementos que perpassam por diferentes áreas, e neste sentido as estruturas envolvidas 

também são múltiplas, desde a capacidade, estrutura e organização dos lugares que receberão 

                                                 
7
 The effort and resources expended by adherents in achieving this objective cleary reflect the cultural 

significance of the pilgrimage, as does the increase in social status that in many cultures is attributed to those 

who have completed this sacred process.  
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o público como os meios de transporte. Desencadeando a mobilização por políticas públicas 

de investimentos para promoção da cultura.  

Em síntese, ao nos debruçarmos sobre a devoção, levamos em consideração os 

sujeitos, o numinoso e a estrutura envolvida, que dinamiza e relaciona o ser e o metafísico. 

Exemplos de devoção podem ser exaustivamente apresentados, das experiências vividas pelos 

sujeitos, suas motivações, crenças e as formas de manutenção destas. Entendemos que a 

leitura desse modelo devocional pode ser feita, simultaneamente, pela busca de uma 

totalidade interpretativa, mas também na identificação de algumas especificidades. Como 

aquelas em que se discutem a devoção pelas festividades, a partir dos ciclos festivos, os meios 

de locomoção, as formas de peregrinações e ou tipos de paisagens. Em meio às 

especificidades, nos chamou atenção a questão da saúde, o apelo, o clamor presente com tanta 

clareza, vistas a partir dos pedidos e agradecimentos, desta forma propomos essa leitura, da 

ação dos sujeitos no espaço-tempo em busca dessa cura. 

  

2.4 Imaginário simbólico da saúde 

 

Ao relembrarmos o contexto cearense nos períodos de grande estiagem, como na 

seca de 1915, as famílias atingidas por esse fenômeno, não só climático, mas, sobretudo 

político-social (ANDRADE, 2005), tiveram que deixar seus lares, os retirantes tiveram que 

partir do interior do sertão em busca de sobrevivência na capital. E neste imaginário, a água 

torna-se um dos maiores símbolos dessa busca pela sobrevivência. Água como sinônimo de 

vida, de abundância e de riqueza. Famílias em verdadeira peregrinação na esperança de 

encontrar nas “terras molhadas” a oportunidade de vida. Esse entrelaçado da cultura cearense 

nos meandros da estiagem faz emergir evidências da capacidade humana de resistir, de buscar 

formas de sobreviver, seja pela adaptação ou o viver com o mínimo. Não se trata de 

conformismo ou aceitação dada como destino, tem-se a superação como parte de uma 

dinâmica de sobrevivência. 

Ao pensarmos na constituição desse imaginário da saúde, pensamos num cenário 

global que envolve a perspectiva de pelo menos três elementos, a saúde, as ciências médicas e 

a ICAR sob a perspectiva da religiosidade popular. Compreendemos que a ausência da saúde 

se apresenta como um dos maiores males para a humanidade, que debilita e por vezes 

incapacita os sujeitos. Num retrospecto, na Europa dos finais do século 18 e início do século 

19, as doenças eram entendidas como pestes e pragas, havia certa obscuridade e as mesmas 



 

45 

eram vistas como uma penalidade demoníaca, ou fruto de feitiçaria e magia negra. Para Rojas 

(2006):  

 
Na Europa, doenças que durante séculos foram consideradas devido a causas 

‘demoníacas’ são explicadas no século XIX por meio de miasmas. Nesse contexto, a 

medicina social emerge, em oposição à medicina individual, inscrita em um estágio 

evolutivo da teoria e prática médicas 
8
 (ROJAS, 2006, p. 229, tradução nossa).  

 

Os elementos citados indicam uma mudança de pensamento, levados em certa 

medida pelos avanços nos estudos médicos e biológicos no contexto europeu. As mudanças de 

comportamento e práticas urbanas sofreram alterações. Costa (2014) apresenta um percurso 

de influências gerado pelo discurso médico higienista ocorrido no início do século 19 na 

Europa e como se deu a irradiação deste pensamento no Brasil colonial com a chegada da 

família real no Rio de Janeiro. 

Todos esses elementos nos levam a compreender que a questão da saúde não está 

desconectada de questões sanitárias, também não se desconecta de políticas públicas e se 

constitui num sistema complexo. De que forma podemos trazer a leitura da saúde para o 

contexto dos santuários e a devoção mariana? Podemos considerar que num contexto global 

os santuários marianos resultarão da adoção de um conjunto de características. Como o 

ocorrido em Lourdes a partir da sua transformação urbanística e da própria construção do 

santuário que aliou tanto um modelo urbanístico cristão como o modelo de cidade balneário 

(ORY, 2002). Nesta perspectiva:  

 
Os elementos e desenhos comuns aos espaços cerimoniais cristãos anteriores, muitas 

vezes com uma história de outras religiões, são claros: posição elevada dos templos, 

a principal construída no local das aparições (como já aconteceu em Delfos), 

alcançada através de uma grande avenida processional (Babilônia, Via Sacra de 

Delfos, Teotihuacan ...) belas perspectivas e monumentos (tridente da Piazza Del 

Popolo, San Pedro ...)9 (ORY, 2002, p. 14, tradução nossa).  

 

Vê-se nas considerações o destaque para os elementos arquitetônicos e fatores 

urbanísticos para a compreensão e leitura de uma lógica adotada. De que forma podemos 

considerar a composição de um cenário terapêutico que dialogue com templos e santuários ao 

longo de suas construções até os tempos mais recentes? Podemos considerar que os espaços 

                                                 
8
 En Europa, lãs enfermedades que durante siglos se habían considerado debidas a causas ‘demoníacas’, se 

explican en el siglo XIX a través de lós miasmas. En este marco surge La medicina social, en oposición a la 

individual, inscrita en una etapa evolutiva de la teoría y la práctica médica.   
9
 Los elementos y diseños comunes a los espacios ceremoniales cristianos anteriores, muchas veces con 

antecedentes de otras religiones, son nítidos: posición elevada de los templos, el principal construido sobre el 

lugar de las apariciones (como ya sucediera en Delfos), al que se llega mediante una gran avenida procesional 

(Babilonia, Via Sacra de Delfos, Teotihuacan...) bellas perspectivas y monumentos (tridente de Piazza Del 

Popolo, San Pedro...).  
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como os santuários, templos e capelas são espaços acolhedores por excelência. Ambientes que 

propiciam a renovação da fé, da devoção e o estreitamento do vínculo entre o ser humano e a 

natureza. A ideia de aprazibilidade ganhará reforço a partir da construção de espaços abertos e 

arborizados, artificializados ou não, para a composição de um paisagismo como na criação de 

ambientes ideais para pequenas pausas, cenários com jardins ladeados por bancos e sombras, 

pequenos lagos ou espelhos d'água.  

Embora tivéssemos citado apenas templos e santuários sob uma ótica tradicional 

de estrutura, numa leitura multifacetada do imaginário da saúde a composição dos lugares 

simbólicos terapêuticos também se apresentam sob múltiplas formas, lidos, por exemplo, a 

partir de uma complexa rede de cura corpórea e espiritual; dentre elas, casas paroquiais, 

chácaras, fazendas e hotéis para retiros; praças, jardins, capelas em hospitais e centros 

comerciais; clínicas de reabilitação, tendas e tantos outros espaços públicos e privados, não 

necessariamente católicos ou ligados a uma religião específica, mas que permitem o 

estabelecimento de vínculos diretos e indiretos para a manutenção da saúde. Mendonça (2019) 

chama a atenção para os desafios e potencialidades à geografia da saúde, numa leitura da 

paisagem a partir das práticas que privilegiam o conhecimento vernacular no cenário urbano e 

periurbano.  

Para Silva (2006, p. 51) “O imaginário é sempre desvio, divergência, apropriação, 

reinterpretação, releitura, desconstrução, reconstrução, e nova afirmação. [...] Todo imaginário 

é uma imaginação do real.” Na perspectiva de se pensar o imaginário da saúde a partir das 

vivências, estabelecemos o (Esquema 2) onde consideramos 3 modalidades de paisagem 

religiosa que comportam o exercício do convívio. Em cada uma delas, embora tenham pontos 

de conexões, diferenciamos os espaços, os sujeitos I e II
10

, perpassando pelo sujeito-

peregrino, a composição de diagnóstico e tratamento e as estruturas de gerenciamento. 

Na modalidade Hospitais/Clínicas consideramos a medicina institucionalizada, 

composta pelo agrupamento de sujeitos I: Médicos, enfermeiros, profissionais da saúde de 

diversas especialidades, técnicos e auxiliares, sujeitos II: Pacientes, clientes e utentes. Em seu 

universo de atendimento, poderá fazer uso de exames clínicos e laboratoriais para a 

elaboração dos diagnósticos, como tratamento poderá encaminhar para as diversas terapias: 

Fisioterapia, Psicoterapia, Terapia Ocupacional e indicação de medicamentos. Para a 

composição dos espaços tem-se: Hospital, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Unidade 

Básica de Saúde (UBS), Posto de Saúde (PS), clínicas, laboratórios e farmácias. Na 

                                                 
10

 Sujeitos I: Médicos e Profissionais da saúde de diversas especialidades, líderes. Sujeitos II: Pacientes, clientes, 

devotos.  
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modalidade Jardins/Parques, a medicina alternativa/tradicional os Sujeitos I: Líderes, 

Entidades, Filósofo, Guia Espiritual, Xamã, Médicos e Profissionais da saúde, a partir de 

conversas ou reuniões em grupo capturam dos sujeitos demandantes de saúde os seus anseios. 

Estabelecem como tratamento diversas práticas terapêuticas, como a meditação, uso de 

plantas medicinais, terapias em grupo. Incorporam assim a relação homem corpo e natureza.  

 

Esquema 2- Modalidades para o exercício do convívio 

 
       Fonte: Elaboração da autora, 2020.  

 

Neste sentido, no campo da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares no SUS (PNPIC) a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e outras práticas 

são reconhecidas e implementadas no Sistema Único de Saúde (SUS). Os profissionais da 

saúde utilizam como meios de diagnósticos tanto os recursos da medicina institucionalizada 

como um olhar atento aos sujeitos de forma mais integrada. Segundo o Brasil (2015a) para o 

tratamento são previstos: acupuntura, práticas corporais, mentais (meditação), orientação 

alimentar, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, termalismo social e crenoterapia (uso 

de águas minerais) e medicina antroposófica (BRASIL, 2015a). Os espaços incluem hospitais 

e clínicas, áreas para reuniões, terraços, terreiros, casas e chácaras. A modalidade 

Templos/Grutas de cura considera, numa realidade brasileira, as formas de manutenção e 

convívio a partir de práticas que envolvem crenças e devoções, não exclusivas ao catolicismo. 

O que constitui num grande arcabouço de sujeitos e práticas a serem exercidas. Desde os 

sujeitos que lideram, na figura de Padres, Pastores, Rabinos, Mães e Pais de santo e os 
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sujeitos que demandam: fiel, devoto, crente, irmão, filho. Neste sentido, o termo diagnóstico 

não se aplica como os demais, mas é possível perceber as demandas por meio de conversas, 

confissões, testemunhos.  

O conjunto de práticas, captados como tratamentos e práticas terapêuticas incluem 

desde o estudo, leitura da bíblia, doutrinas até participar de missas, celebrações, rituais, festas, 

procissão, romaria, peregrinação, meditar, mergulhar e andar a pé. Imbuídos nas perspectivas 

de reflexão, sacrifício, penitência, pedidos e agradecimentos. Para os espaços tem-se desde 

uma escala que acolhe grupos: Igreja, santuário, templo, sinagoga, terreiro, casa paroquial, até 

a escala individual na casa dos sujeitos com os altares e ou pequenos espaços de oração e 

meditação. Nesta escala têm-se os objetos como imagens de santos, velas, terços, bíblias ou 

livros de salmos e orações, garrafinhas com água benta, escapulários, santinhos de papel, 

dentre outros.  

Os lugares simbólicos de cura também são carregados de elementos e ou 

características similares em sua composição, neste sentido elencamos alguns exemplos 

presentes não só nos lugares, mas como pertencentes a configurações terapêuticas; espaços - 

área de lazer em comum, pátios, jardins; acessórios - sinos de bambu, castiçais, búzios, 

incensos, imagens, terços, fitas, bíblias, livros; mobiliário – mesas, cadeiras, poltronas 

confortáveis, almofadas, bancos de jardim, fontes de água, estátuas, piscinas, ofurôs e 

bebedouros. Todas essas materialidades em sua diversidade podem ser lidos na composição de 

um modelo devocional terapêutico, pois propiciam momentos de oração, meditação, 

relaxamento, reflexão, bem como as diversas formas de buscar a cura do corpo e do espírito. 

Mendonça (2019) questiona: “Qual é a geografia das alternatividades em práticas e cuidados 

da saúde da população? Como ela está sendo desenvolvida? Quais suas dimensões e 

possibilidades, seus desafios?” (MENDONÇA, 2019, p. 128).  

Neste capítulo exploramos a composição do imaginário da saúde considerando a 

devoção mariana como um caminho para a leitura de um modelo devocional turístico-

terapêutico. Diante do que foi colocado, como pensar nos sujeitos e suas atitudes com relação 

à saúde? Pensar a saúde, seja pela cura ou processos terapêuticos, é também pensar nos 

caminhos e estratégias humanas e sobrehumanas. Ao apresentar os aspectos devocionais 

sacro-profanos, queremos evidenciar a comunicação, a relação próxima e de coexistência dos 

elementos simbólicos que constituem esse modelo devocional terapêutico. Para a composição 

do capítulo seguinte consideramos a análise dos santuários festivos de Lourdes em duas 

cidades interioranas do Nordeste brasileiro.  
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3 LUGARES DE CURA, PAISAGENS TERAPÊUTICAS: OS SANTUÁRIOS 

FESTIVOS DE LOURDES EM CHAVAL-CE E LAGOA DO PIAUÍ-PI  

 

Diante dos diferentes cenários na dinâmica do exercício do convívio, as 

festividades religiosas do catolicismo popular se apresentam como campo fértil de apreensão 

dessa manutenção da saúde em sua completude. Para além da busca por serviços de saúde 

institucionalizados, outras formas podem ser capturadas. Neste sentido, para o presente 

capítulo, levamos em consideração os caminhos percorridos para a composição metodológica 

da pesquisa, dos campos empíricos e as formas de apreensão e leitura dos lugares e paisagens. 

Com base na classificação dos santuários; Festivo/Ritual, Metropolitano, Tradicional/Rural e 

Natural de Oliveira (2004, 2011) consideramos os santuários festivos de Chaval – Ceará e 

Lagoa do Piauí – Piauí a partir das dinâmicas estabelecidas em suas respectivas festividades 

de Lourdes. Entendemos assim contribuir para uma leitura das práticas rituais, na busca pela 

cura e nos processos terapêuticos, bem como a análise da composição dos lugares e das 

paisagens terapêuticas a partir dos símbolos evidenciados.  

 

3.1 Santuários de Lourdes no Brasil  

 

Como ponto de partida indicamos os processos de escolhas e recortes para em 

seguida analisar os dois santuários festivos selecionados. Por vezes, o foco será a 

apresentação dos campos, reforçando-os como metodologia de pesquisa, justificando, em 

certa medida, a presença do discurso em primeira pessoa em alguns trechos. Neste sentido, 

aparece o pesquisador observador participante, numa dinâmica constante de aproximação e 

distanciamento do olhar sobre os fenômenos. 

De acordo com os passos metodológicos iniciais desta pesquisa, um banco de 

dados
11

, específico para a devoção a Nossa Senhora de Lourdes (NSL) no Brasil foi criado. 

Tanto para a integração nos projetos já desenvolvidos no LEGES como para sua utilização 

enquanto ferramenta de pesquisa. A primeira etapa para a sua composição consistiu na coleta 

de dados a partir do Anuário Católico do Brasil (2012) que está dividido por regionais: 

Nordeste, Norte, Leste, Sul, Centro-Oeste, Oeste e Noroeste. Fizemos uma espécie de 

varredura para a localização de Paróquias, Santuários e Basílicas de NSL no Brasil. 

                                                 
11

  Banco de dados: Dinâmica de lugares marianos. Banco de Dados, (2016 - ). Disponível em: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kTc7Xoq-

NAtjSNCf5EiGoE9zknrtNpDstw5wZGQG94I/edit?usp=sharing. Acesso em: 12 ago. 2020.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kTc7Xoq-NAtjSNCf5EiGoE9zknrtNpDstw5wZGQG94I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kTc7Xoq-NAtjSNCf5EiGoE9zknrtNpDstw5wZGQG94I/edit?usp=sharing
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Excluímos de nossa seleção as capelas e casas religiosas, por não constituir foco de nossa 

pesquisa. Essa base foi posteriormente atualizada em julho de 2017 mediante uma busca 

independente que constituiu na visita aos sites de cada diocese para atualização dos dados e 

ou cadastramento de novas instituições, perfazendo um total de (114) cento e quatorze 

instituições sendo (106) cento e seis paróquias, (05) cinco Santuários, (02) duas Basílicas e 

(01) uma Catedral. A partir deste último levantamento foi possível constatar falhas em termos 

de atualização de dados e disponibilização de informações sobre as dioceses, incluindo em 

muitos casos, a ausência de sites oficiais. 

Conforme indicado, a primeira etapa de buscas ateve-se a uma ligação direta e 

oficial das instituições religiosas de Lourdes, posteriormente, fizemos um novo levantamento 

virtual no período de julho a outubro de 2017, por meio do gerador de busca Google® para a 

coleta de notícias de festas e romarias ligadas a Lourdes e suas variações. Verificados em sites 

das dioceses, dos santuários e portais de Jornais de reconhecimento nacional e de outros 

portais de abrangência regional ou local dentre eles o Chavalzada (CE), Cidade Verde (PI) 

Gazeta do Povo (PR) Portal do Rancho (SC) Jornal Atos (SP). Após a coleta, destacamos (11) 

onze pontos entre paróquias, santuários e festividades. (Quadro 01) 

 

Quadro 1 - Instituições religiosas e festividades de Lourdes 

Instituições religiosas e festividades de Lourdes  

Identificação Localidade/Cidade Estado 

Santuário da Gruta Porto Alegre RS 

Gruta Natural de Itapuca – Gruta de Lourdes Anta Gorda RS 

Santuário de Angelina – Gruta de Lourdes Angelina SC 

Gruta do Recanto de Lourdes Apucarana PR 

Santuário de Lourdes Campo Comprido -  Curitiba PR 

Santuário de Lourdes Jardim Botânico - Curitiba PR 

Santuário de Lourdes Garça SP 

Santuário de Lourdes Botucatu SP 

Romaria de Lourdes Solidão PE 

Fazenda da Betânia – Gruta de Lourdes Lagoa do Piauí PI 

Pedra da Gruta de Lourdes Chaval CE 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Para o reconhecimento inicial destes locais, fizemos um conjunto de ligações 

telefônicas para cada uma destas instituições listadas, em busca de informações básicas, como 

o principal período festivo, atividades e o nível de movimentação. E a partir destes primeiros 

contatos definimos os campos a serem realizados. Para a tomada de decisão, levamos em 

consideração, as distâncias a percorrer, priorizando a proximidade com o estado do Ceará e as 

características das festas bem como o volume de público. No decorrer do acompanhamento e 
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triagem para a composição empírica, a partir dos critérios estabelecidos como prioritários 

(distância, características da festividade, volume de público) selecionamos duas celebrações 

interioranas, sendo uma no Ceará e outra no Piauí, como exemplos de variações da devoção 

mariana terapêutica. Compondo uma especificidade de análise do cenário nacional de uma 

religiosidade popular.  

Precisamos registrar que entre anos de 2016 e 2017 fizemos o acompanhamento 

de duas festividades ligadas a Lourdes na cidade de Fortaleza. A XI Caminhada rumo à colina 

de Lourdes em outubro de 2016, sob a organização da Paróquia de Lourdes no Bairro de 

Lourdes. Posteriormente, a novena de Lourdes em fevereiro de 2017 na Paróquia de Lourdes 

no Bairro Ellery. Este acompanhamento foi fundamental para uma leitura inicial de nossa 

pesquisa e importante ferramenta para verificação e ajustes dos métodos de abordagem para 

as conversas, entrevistas e observações.  

A partir das experiências de Machado e Oliveira (2017), já referidos no capítulo 1, 

também foi possível dialogar e confirmar os escritos de Rosendahl (2009) acerca dos 

principais pedidos feitos às divindades na sua tríade saúde, trabalho e família. Neste sentido, 

consideramos dois pontos importantes para a composição de idas a campo.  

 

 Figura 1 - Material gráfico utilizado em campo 

 
Fonte: Acervo da autora, 2020. 

  

Primeiramente, em caso de acompanhamento de novenas e ou períodos festivos, 

num cenário ideal indicamos a possibilidade de idas em três momentos: pré-evento, evento e 

pós-evento. O primeiro constitui a fase de planejamento das festividades e os possíveis 
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arranjos, em seguida o acompanhamento do evento em si e o último, caracterizado por um 

balanço do que era esperado, relato das ocorrências e a proposição de ajustes para uma 

próxima festividade. Tais elementos contribuem para o desenvolvimento da capacidade de 

planejar e estabelecer pontos positivos e negativos após a realização de cada período festivo. 

Outro ponto, diz respeito ao uso do material gráfico em campo, (Figura 1). Composto por um 

Bloco de anotações para pedidos e agradecimentos com a arte gráfica da Paróquia do Bairro 

Kennedy, santinho de Lourdes com uma oração e um novenário. A entrega ou exposição do 

material possibilita a aproximação, o início de uma conversa em meio aos sujeitos que 

acompanham as celebrações.  

Em nossa leitura, os campos em Fortaleza foram importantes para o processo de 

afinamento da pesquisa e de tomada de decisões, dentre elas o avanço dos campos para o 

acompanhamento de festejos que dentro da religiosidade popular ganham destaque não só 

pelo volume de público, mas também pela dinâmica turística local/regional estabelecida em 

vistas de uma devoção mariana.  

 

3.2 Composição metodológica dos campos  

 

A seleção de dois santuários, pedra da gruta de Lourdes - Chaval e Gruta de Lourdes 

da Betânia - Lagoa do Piauí e suas respectivas festividades de Lourdes, tomadas como diretas 

variações do santuário de Lourdes na França poderia indicar uma busca somente por 

continuidades e descontinuidades com este último. No entanto, os santuários em análise 

recebem o destaque, pois à medida que assimilamos o conceito de modelo devocional de 

saúde, buscamos nestes as suas singularidades. Ainda que situados em contextos marginais, e 

isso será demonstrado no decorrer deste capítulo, foi possível evidenciar as principais forças 

atuantes em cada uma das festividades analisadas.  

Para a construção e vivência dos campos e a análise das paisagens, interagimos por 

meio de entrevistas semiestruturadas (Apêndice A; B) e conversas informais
12

. Diante das 

observações em campo e na junção de narrativas obtivemos um material qualitativo, num total 

de 10 (dez) sujeitos em Chaval e 21 (vinte e um) em Lagoa do Piauí, considerando-o por 

vezes um trabalho etnográfico. Entendemos desta forma que o geógrafo precisa ir a campo 

ouvir as pessoas e compreender o que está a sua volta, considerando os sujeitos como parte da 

                                                 
12

 Consideramos conversas informais os diálogos com os sujeitos participantes das festividades que não 

responderam na íntegra as questões semiestruturadas, mas interagiram com relatos relevantes para o nosso 

estudo. Em diversos momentos a utilização de conversas informais contribuiu para a fluidez dos diálogos.  
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paisagem Besse (2014). Neste sentido, na reflexão sobre o ser e estar em campo do 

pesquisador, Oliveira, Machado e Rocha (2018) reforçam que o trabalho de campo deve levar 

em conta o olhar do pesquisador, seus movimentos e sua interação com os sujeitos e os 

lugares.  

As análises dos campos ocorrem em duas seções separadas, a primeira para os 

festejos de Chaval no Ceará e a segunda em Lagoa do Piauí no Piauí. Ambas são compostas 

por três pontos, o primeiro corresponde a uma caracterização geral dos lugares, em seguida, 

os elementos marcantes das Festividades de Lourdes e um terceiro constituído a partir da 

concatenação das observações, conversas e depoimentos, bem como os gestos e rituais 

presenciados e ou demarcados. Ao final de cada ponto tem-se um conjunto de imagens 

identificadas como composição material e imaterial da paisagem. O formato em 

composição justifica-se pela presença de imagens significativas com os devidos destaques, 

que por vezes substitui descrições. Neste sentido, o formato concentrado reduz a quebra do 

texto no decorrer do capítulo.  

 

3.3 A pedra da gruta de Lourdes em Chaval, Ceará.  

 

O município de Chaval faz parte da “Rota das emoções”, desenvolvida pelo Programa 

de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur/NE), composta por 14 (quatorze) 

municípios, pertencentes aos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Segundo o Plano 

estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional da Rota das Emoções (BRASIL, 2014) 

são visíveis as disparidades em termos de investimento e oferta das múltiplas estruturas 

turísticas nos municípios desta rota. Sendo Jijoca (CE), Parnaíba (PI) e Barreirinhas (MA) os 

municípios com os melhores índices, os mesmos abrangem os Parques Nacionais dos Lençóis 

Maranhenses (MA), do Delta do Parnaíba (PI) e de Jericoacoara (CE).   

Chaval está localizada no extremo norte do Ceará (Figura 2) e faz limite com o 

estado do Piauí, fica a aproximadamente 400 km de Fortaleza. O município faz parte de duas 

Áreas de Proteção Ambiental (APA) Serra da Ibiapaba e Delta do Parnaíba (CEARÁ, 2016). 

Quanto aos seus dados estatísticos
13

 (IBGE, 2020a), tem uma área territorial de 237,248 km² 

(2019) e uma população de cerca de 12.615 pessoas (2010). O índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) de 2000 para 2010 foi de (0, 398 para 0,586), os índices de 

rendimento não superam um salário mínimo e a proporção de pessoas ocupadas em empregos 

                                                 
13

 Dados de área territorial, população, IDHM, índice de rendimento, pessoas ocupadas, unidades de saúde, 

esgotamento sanitário e urbanização adequada foram obtidos na seção Panorama por município do IBGE.   
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formais é de 14,3% com relação à população total do município (2018). Possui o quantitativo 

de seis unidades de saúde (2009), mantidas pelo SUS, sendo apenas uma de atendimento 

emergencial. Em termos de saneamento, dados de (2010), apenas 7,2% dos domicílios 

possuem esgotamento sanitário e apenas 3% de domicílios que se enquadram num perfil de 

urbanização adequada, segundo os critérios considerados, ocorre quando o domicílio se 

encontra numa via pública com bueiro, calçada, pavimentação e meio fio.  

 

Figura 2 - Mapa de localização do município de Chaval (CE) 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2020.  

 

A partir do conjunto de informações de planos estratégicos, dados do IBGE e a 

partir da análise do Plano Plurianual do município de Chaval 2018-2021 (CHAVAL, 2017), 

foi possível constatar a precariedade do município em diferentes setores. Desde a deficiência 

de estruturas essenciais com serviço de esgotamento sanitário, falta de qualificação de mão de 

obra, até a ausência de prestação de serviços importantes para o setor do turismo como 

restaurantes e meios de hospedagem. No plano plurianual de Chaval têm-se a avaliação atual 

do município considerando os seguintes pontos: 

 
Facilidades locais: Existência de arranjo produtivo local; Fatores ambientais 

favoráveis com recursos e belezas naturais; Artesanato; Produção de alimentos 

provenientes do mar. Obstáculos para o desenvolvimento: Alto índice de 
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desemprego; Falta de capacitação; Falta de recursos financeiros para investimento; 

Burocracia, alta carga tributária no processo empreendedor. Oportunidades 

(Condições Favoráveis): O fato do município está localizado em uma região 

turística. Ameaças (Condições Desfavoráveis): Ausência de uma governança 

democrática. (CHAVAL, 2017, p. 44).  

 

A partir desta avaliação vê-se o destaque para as belezas naturais, o artesanato e 

base alimentar que de certa forma traduz-se pelos saberes e fazeres desta localidade. No 

entanto, embora com as facilidades e oportunidades que revelam essa posição estratégica na 

rota das emoções, os obstáculos para o desenvolvimento são pertinentes e inviabilizam um 

conjunto de possibilidades de melhorias. Compõe-se assim uma espécie de ciclo de 

ineficiência de planejamento e efetiva operação que não aponta para uma mudança de cenário 

em curto ou médio prazo.  

Em visita de campo percebe-se uma cidade com potencial paisagístico, composta 

pelo Rio Timonha e Ubatuba, o ecossistema manguezal, e o destaque para os maciços 

graníticos (GORAYEB; LIMA, 2014) espalhados por toda a cidade. Chaval, conhecida 

popularmente como a “cidade das pedras” tem como vocação o apelo ao uso dessas pedras, 

seja a partir das trilhas no parque das pedras ou com as atividades religiosas no topo da pedra 

da santa e na pedra da gruta de Lourdes, sendo este último o lugar de nosso estudo.  

Como um passo de mediação para a compreensão de um bem cultural, o 

patrimônio imaterial e as nuances da religiosidade popular, entendemos a gruta de Lourdes 

como pertencente a uma cultura local. Neste sentido a paisagem do lugar será composta a 

partir da sua estrutura física (a pedra), os rituais (festividades, celebrações e gestos) bem 

como as interações dos sujeitos com o lugar.  

Em campo, acompanhamos as festividades na busca de compreender a 

composição e a relação do imaginário da saúde, reunindo registros audiovisuais, anotações de 

testemunhos e vivências, sendo aqui problematizados conforme a sequência indicada.  

A primeira etapa de campos em Chaval aconteceu entre os dias 24 e 28 de 

novembro de 2017 para o acompanhamento dos últimos dias da novena de Lourdes. Nos 

períodos de festividade, no entorno da igreja matriz ocorre uma feira-livre, vende-se roupas e 

bugigangas em meio às frutas e verduras. A Gruta está a poucos metros da igreja, fica no alto 

de uma pedra, e para alcançá-la é preciso subir uma escadaria, imagem em destaque na 

(Figura 3). Enquanto um casal tirava fotos, outros visitantes estavam na fonte. Aproveitei para 

tirar algumas fotografias do local, apreciar aquela paisagem e interagir com os sujeitos.  

Josefa
14

, uma senhora que estava com certa dificuldade para subir aquela 
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 Durante toda a descrição dos campos adotamos nomes fictícios para preservar todos que participaram das 



 

56 

escadaria, estava acompanhada de sua amiga Ieda. Josefa é de Chaval, mora em Fortaleza 

com filhos e netos, vem a Chaval para acompanhar os festejos e visitar família e amigos. 

Prática recorrente neste período de festividades, quando há o retorno à terra natal e o 

reencontro com familiares e amigos. Josefa me mostrou alguns pontos lá do alto, apontando 

no horizonte, explicou que Chaval era na verdade conhecida como uma ilha, pois de um lado 

estava banhada por água salgada e do outro de água doce. Fazendo referência ao Rio Timonha 

que passa pela cidade. As senhoras foram ali rezar o terço ao pé da gruta (Figura 3). Em meio 

à conversa, Josefa alerta: “Nossa Senhora pede que rezemos o terço todos os dias” (Josefa, 

25 de novembro de 2017). Neste sentido verificamos o reforço dogmático nas práticas de 

rezar o terço. Durante nossa conversa, quando encaminho para uma perspectiva de estrutura 

de meios de hospedagem e acessibilidade de vias e transportes, Ieda, que também mora em 

Fortaleza, comenta que falta em Chaval um lugar melhor para hospedar os visitantes. Relata 

que a cidade possui bons atrativos, mas que não tem estrutura de hospedagem. Quanto aos 

meios de transporte relatam a pouca oferta de ônibus entre Fortaleza e Chaval.  

Nesta primeira sequência de imagens (Figura 3) apresentamos a pedra da gruta de 

Lourdes, destacando materialidades e símbolos que compõem o lugar e a paisagem. Nesta 

composição entendemos ser o primeiro contato com o lugar e sua paisagem. Já de início, a 

escadaria se apresenta como singular. Construída sobre “a pedra” em seu topo, um caminho 

foi desenhado para chegar à gruta. A escada torna-se “meio” para alcançar o “fim”, gruta ou 

graça. Tem-se a variedade da subida, a pé, descalço, de joelhos. A escadaria pode tornar-se um 

obstáculo para quem não consegue transpô-la, a acessibilidade universal é negada neste ponto. 

No período em que a fotografia em destaque (Figura 3) tirada em novembro de 

2017, a cor da escadaria em azul confundia-se com a cor do céu. No topo, a gruta parece 

pequena diante da paisagem circundante. As grades protegem a gruta e as imagens sacras da 

ação de vândalos. O espaço gradeado ainda serve como depósito para o material de apoio nas 

celebrações. A presença de ex-votos é baixa. Tem-se dentro da gruta a representação da 

aparição de N.S. de Lourdes a Santa Bernadette. A fonte já passou por uma série de reformas, 

não havia ponte, e atualmente o centro é composto por uma espécie de arranjo feito de jarros 

de cabaças. A água está em constante movimento, como uma fonte que não cessa. É desta 

fonte que as pessoas enchem suas garrafas e/ou utilizam para benzer-se. 

A vista da paisagem que se observa do alto da pedra permite a visualização 

panorâmica dos diferentes pontos da cidade. Ainda na (Figura 3) a imagem que representa 

                                                                                                                                                         
entrevistas, conversas ou se envolveram direta ou indiretamente para a realização destes campos.  
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constantemente o alto da gruta está voltada para as rochas graníticas e o açude novo. 

 

Figura 3 - Composição material e imaterial da paisagem I 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2020.  

 

As outras imagens panorâmicas são como ilustrações do horizonte vislumbrado e 

estruturas envolvidas, reiterando a centralidade da gruta no meio urbano. A gruta de Lourdes é 

referência, um dos marcos da cidade. Está presente nas reportagens e documentários que 

divulgam a cidade. A partir do alto é possível apontar para as outras rochas, trilhas e demais 

pontos da cidade. Por diversas vezes a situação se repete, o apontar para o horizonte e indicar 

diferentes pontos, comércio, direção de residências ou de bairros. 

Um dos eventos que ocorre durante a novena é a cerimônia do vaqueiro, uma 

espécie de benção aos vaqueiros realizada pelo pároco da igreja matriz. O evento acontece por 

volta das 16h, numa área recreativa, local um pouco afastado do centro da cidade, conhecido 

como Motão. Por volta deste mesmo horário, no centro da cidade, avistei um grupo de 

homens carregando o andor de Lourdes (Figura 4). O andor estava sendo levado para a casa 

de Tânia, pois lá seria rezado o terço. Fui convidada a participar e não hesitei. Depois do 

terço, tiramos fotos com o andor, cada um que se aproximava da imagem tocava em sua mão, 
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beijava-a e depois se benzia ou tocava em seu manto. Tânia nos serviu biscoitos com um suco 

de maracujá bem refrescante. Conversamos um pouco na varanda, um lugar agradável, uma 

típica casa de praia, pequena, aconchegante, com grama, plantas e coqueiros. José, um dos 

homens do terço, estava com os dois braços engessados, contou que fraturou os dois “punhos” 

por conta de uma queda que levara do alto da gruta naquela semana. Em suas palavras: “fui 

protegido de algo pior por interseção de Lourdes”. (José, 25 de novembro de 2017).   

Saímos com o andor em direção à gruta, (Figura 4) por onde passávamos as 

pessoas olhavam e se benziam, algumas só olhavam, outras mais emocionadas pediam 

bênçãos para as suas casas e família. Neste ponto a passagem da imagem da santa em meio às 

pessoas reforça a proximidade entre os que estão presentes. As súplicas ocorrem em voz alta e 

as mãos por vezes estendidas para o alto em direção à imagem. Em outros momentos os olhos 

são fechados, mas o movimento de fala é perceptível, embora pouco audível.  

 

Figura 4 - Composição material e imaterial da paisagem II 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

Ainda no meio do caminho e em meio ao esgoto a céu aberto, já na lateral da 

gruta, visualizam-se alguns barracos improvisados que foram montados para a venda de 
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comidas e brinquedos durante a novena. Subimos as escadarias para chegar à gruta, fiquei por 

ali observando os ajustes finais para a novena daquela noite. Ventava bastante, o sol se pôs e a 

paisagem era bem agradável, imagem em destaque na (Figura 4), dali de cima avistava-se nas 

laterais a cidade e a frente (de costas para a gruta) o emaranhado de pedras e o açude novo. O 

terço começou e as pessoas chegavam aos poucos, não havia cadeiras, alguns traziam bancos, 

até que a missa começou e o local já estava com um grande público (Figura 4).  

Com o foco voltado para os elementos da festividade e a sua dinâmica pela 

cidade, a segunda composição evidencia alguns eventos que convergem e ocorrem no período 

da festividade principal. 

O andor itinerante, transportado a pé, visita uma casa em cada dia da novena para 

a reza do terço. Nesta composição verifica-se as condições das ruas de calçamento e o esgoto 

a céu aberto. No meio do caminho, já próximo à gruta, o cenário é composto por canoas 

pintadas que ficam do lado de fora de algumas casas, em outras há tarrafas (redes de pesca). 

Consegui marcar uma conversa com o Pe. Raul, tinha em mente muitas questões, 

o porquê da festa naquele período, a origem da gruta, saber como o pároco trabalhava a 

questão da cura, da devoção a Lourdes. Foi uma conversa rápida e o mesmo autorizou a 

gravação em áudio. Das principais questões respondidas
15

 pontuou que, “a festa é o apogeu, 

um momento celebrativo de vivência espiritual”. (Pe. Raul, 26 de novembro de 2017). Pe. 

Raul explicou que aquele momento representa “um reforço que vem de Deus para que cada 

um volte para casa com a renovação do desejo de um mundo mais justo”. (Pe. Raul, 26 de 

novembro de 2017). Entende a cura total do homem de forma holística, cura do corpo e da 

alma, pois os problemas podem ter raiz financeira, psicológica, sociológica ou também a falta 

de Fé. Sobre a Gruta, Pe. Raul confirma a sua fundação no ano de 1954 pelo Padre João 

Batista Araújo. Relata que durante os festejos chega a receber mais de 10 mil pessoas e no 

decorrer do ano a gruta é visitada por pessoas vindas de todo o Brasil e até do estrangeiro. 

Durante a novena ao distribuir os santinhos de N.S. de Lourdes na gruta, como 

tentativa de aproximação, alguns pensavam se tratar de algo para vender, outros paravam para 

conversar sobre a festa, mas a maioria agradecia e passava em direção a gruta. Havia pessoas 

de todas as idades. Era interessante ver como se arrumavam, uma produção no vestuário, na 

maquiagem, havia uma troca de olhares entre os jovens. Com a aproximação do horário da 

missa mais pessoas iam chegando, buscando um lugar para se aconchegar, uns traziam 

cadeiras, bancos, outros se apoiavam nas próprias pedras ou na escadaria. Durante a 
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celebração fui até as barracas que estavam na lateral, para saber de onde aquelas pessoas 

vinham e constatei que são moradores de Chaval.  

A realização das missas na gruta faz parte da dinâmica do lugar, em períodos não 

festivos, ocorrem celebrações aos sábados. Na composição vê-se o aglomerado de pessoas e a 

divisão que é feita similar ao que ocorre dentro de uma igreja. Constituído por estruturas 

como altar e púlpito, espaço para banda e coral. Há separação para leigos e religiosos que 

representam as irmandades vizinhas, diferenciando-os do público geral que chega para assistir 

e participar da celebração. Quanto à cerimônia, entoa-se a ladainha de Lourdes e os cânticos 

tradicionais das missas. Lá de cima, as pessoas se reencontram, tiram fotografias e até 

compram as rifas para ajudar no bingo da igreja. 

Nas diversas visitas à gruta, ao conversar com as pessoas que lá estavam, foi 

possível obter uma série de relatos e perceber os rituais, dentre eles os de agradecimento. 

Encontrei João, um ex-seminarista, atualmente leigo, que contou os diferentes testemunhos de 

milagres alcançados pelos devotos de Lourdes. Ao longo de nossa conversa justificou o fato 

da novena acontecer em novembro e não em fevereiro, por conta da probabilidade de chuva 

ser menor naquele período, sendo mais seguro para subir a gruta. Neste sentido poderíamos 

entender como uma adaptação dos festejos aos eventos climáticos na região, porém essa 

informação vai de encontro à justificativa, até então disseminada por membros da igreja e 

pelos meios de comunicação consultados. A informação é que o período do festejo faz 

referência ao dia de Nossa Senhora das Graças (27 de Novembro) e a celebração da Medalha 

milagrosa. 

Em outro momento, se aproxima Ana, uma senhora com uma fotografia 3x4 em 

mãos. Ao me aproximar pergunto se ela poderia me dizer o porquê daquela foto. Amanda me 

explicou que aquela era a foto de seu filho, que havia se curado de um “cisto no pulmão”. 

(Amanda, 27 de novembro de 2017). O médico havia dito que a cirurgia era de risco e por 

isso optou por não fazê-la. Ana disse que após ter se apegado a Lourdes o cisto vem 

diminuindo, por isso veio agradecer deixando aquela fotografia. Ela então beija a foto e a 

deixa aos pés da imagem de Lourdes na gruta.  

Ao avistar uma criança vestida de Lourdes pedi autorização para tirar uma foto, 

imagem em destaque na (Figura 5). Perguntei a Júlia, mãe da Bia se ela não se importava em 

contar o que havia acontecido. Júlia relata que a menina levara uma queda da rede e ficou sem 

conseguir andar “o médico queria operar, a cirurgia era de risco” como não sabiam o que era, 

rezou para Nossa Senhora de Lourdes e no exame saiu exatamente onde deveria ser feita a 

cirurgia. Tudo deu certo e a filha já estava andando. (Júlia, 27 de novembro de 2017).  Júlia 
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fez Bia subir a escadaria a pé e descalça, vestida como Lourdes (um vestido de cetim branco 

com um laço de fita azul na cintura). Depois da subida, ensinou a menina a rezar aos pés da 

imagem. Depois de nossa conversa, Júlia diz para Bia tirar o vestido, colocou-o num saco 

plástico e deixou aos pés da gruta. Uma espécie de registro do cumprimento da promessa, um 

gesto de agradecimento. Antes de ir embora, foi na fonte de água que fica ao lado da gruta e 

disse a filha: “Vai ali pega a água bota na cabeça e depois se benze”, Bia hesita e a mãe logo 

esbraveja: “Umbora menina!” a Mãe molha a cabeça da filha que se benze, em seguida Júlia 

pega um punhado de água, molha a própria cabeça, se benze e as duas vão embora. 

Pouco tempo depois, aparece Mauro, com duas garrafas vazias começa a enchê-

las com a água da fonte. Ao me aproximar, tento perceber o que ele pretende e o mesmo me 

diz espontaneamente que vai levar a água para casa, que é para abençoar a família e depois 

me diz, como uma ordem: “Vá ali, pegue a água bote na cabeça e se benza” e apontou para a 

fonte. E Mauro não saiu enquanto eu não fui até a fonte fazer o que ele me pedira. Ele então 

conclui: “é para sua proteção”! E foi embora. E assim a manhã foi passando, encontrei 

pessoas que estavam em Chaval para visitar amigos e parentes e aproveitavam para passar na 

gruta, se benzer, ver como estava tudo, tiravam fotos e iam embora. 

Verifica-se aqui a experiência dos relatos, os momentos de agonia, das incertezas 

de diagnósticos. O apego aos cuidados médicos abre espaço para as súplicas.  O “agarrar” no 

sentido metafórico de alcançar e segurar na mão de Nossa Senhora, a Mãe intercessora, 

sustenta a crença de que o seu destino será abençoado com o livramento, a resolução daquele 

problema. Nesse jogo simbólico, ao sentir a melhora ou cura, entende que é preciso cumprir o 

que foi prometido, retribuir a graça, deixando o testemunho de uma forma concreta, os ex-

voto, tendo como exemplo as fotografias, roupas, cartas e uma infinidade de objetos.      

A procissão, que culmina com o encerramento da novena de Lourdes, começa por 

volta das 17h, o ponto de partida se dá ao pé da escadaria da gruta. Os homens do Terço dos 

homens já aguardavam para posicionar o andor de Lourdes. Ribamar, um dos senhores, 

descreveu com detalhes as técnicas necessárias para se carregar o andor e subir toda aquela 

escadaria. Contou com ar de orgulho, que era preciso ser um profissional para carregar o 

andor e não deixá-lo cair.  

As pessoas começavam a chegar de micro-ônibus, motos e carros, vindas das 

cidades e distritos vizinhos; Barroquinha, Carneiro, Timonha, Camocim e Parnaíba. A 

procissão seguiu pela cidade, caminhamos por volta de uma hora. Som alto, louvores, as 

pessoas andavam uma atrás das outras divididas em duas filas (Figura 5).  
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Figura 5 - Composição material e imaterial da paisagem III 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

Algumas rezavam o terço, outras cantavam, batiam palmas, erguiam os braços e 

outras conversavam sobre assuntos diversos. No carro de som que acompanhava a procissão o 

locutor animava os caminhantes, pedia gritos de “viva a Nossa Senhora” e cumprimentava as 

pessoas que estavam em frente às suas casas observando a procissão passar. Os fogos de 

artifício foram utilizados durante a caminhada e principalmente na chegada à gruta. Ao final 

da missa Pe. Raul agradece por tantas pessoas estarem ali e espera contar com a presença de 

todos no próximo ano. 

Nesta terceira composição (Figura 5), um exemplo de ritual e gestos, com a 

imagem da criança vestida de Lourdes. Na sequência
16

 senhoras tocam e pedem bênçãos à 

santa em seu andor, uma imagem que captura as escadarias e o telão de transmissão e 

finalmente a imagem da procissão de encerramento da novena. Para esta composição, nosso 

olhar se volta para os rituais. Quais sejam os movimentos de mãos, os gestos até chegar à 

gruta bem como suas motivações. Para o cumprimento das promessas tem-se tanto aquele que 

pediu para si ou a figura do que paga para o outro, entendendo-o como um intermediador da 

fé. Embora tenhamos como base a tríade de Rosendahl (2009), dos rituais testemunhados a 
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 Todas as fotografias desta composição são de novembro de 2017 com exceção das duas fotografias do canto 

superior direito, tiradas em novembro de 2019.  
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maior parte fazia referência a questões de saúde, algo menos evidente durante os 

acompanhamentos das festividades em Fortaleza. 

Como perceber o imaginário da saúde? Seria a proposição de uma leitura do 

modelo devocional uma régua que limita e descarta quando não se encontra os elementos 

principais? Longe disso a proposição do esquema relacional (Esquema 3, p. 93 ) apenas 

concatena uma olhar sobre Lourdes e sua relação com a saúde e atributos/estruturas visíveis. 

Como pensar ou transpor o imaginário da saúde para a escala local/regional? Durante as 

conversas com os diferentes sujeitos lê-se as manifestações e suas relações. Por exemplo, em 

Josefa a marca de sua fala está no dogma, nas mensagens deixadas, não exclusivamente por 

Lourdes, mas presente nas mensagens de N.S. de Fátima. Sabe diferenciar os lugares das 

aparições e reforça o ritual da reza do terço. Outro exemplo está na subjetividade presente na 

fala do leigo João, que faz a sua leitura a partir da subjetividade do outro, daqueles que trazem 

os testemunhos de milagres. Neste sentido tem-se a marca nos sujeitos e seus 

comportamentos.  

No lugar, o cenário abre para as possibilidades de leitura. A escadaria para 

alcançar o topo e no alto a gruta que remete a proteção, ao lado uma fonte com água limpa e 

corrente. As imagens de N.S. de Lourdes e Bernadette representam o fenômeno fundante de 

Lourdes. No alto da gruta o vento é constante, no horizonte, de costas para a gruta a paisagem 

é exuberante marcada pela robustez das rochas e o encontro com o açude novo.  

O campo em Chaval também constituiu uma oportunidade de aproximação com 

os sujeitos, momento para refletir sobre os desafios em campo, o improviso. Estar em campo 

é estar aberto, levar o melhor de si para as pessoas, buscar as marcas, mas também deixá-las.  

 

3.4 Gruta de Lourdes da Betânia em Lagoa do Piauí, Piauí 

 

No estado do Piauí o Programa de Desenvolvimento Regional do Turismo divide 

o estado em 7 (sete) pólos, chamados de regiões turísticas, os polos são respectivamente: 

aventura e mistério, costa do Delta, das águas, das nascentes, das origens, histórico e cultural 

e Teresina. Sendo cada pólo composto por um número limitado de municípios (BRASIL, 

2019a). Ao analisar os relatórios comparativos, gerados pela ferramenta Mapa do Turismo, em 

2013 o estado do Piauí dividia os seus pólos em 127 municípios e ao longo dos anos esse 

número sofreu alterações, reduzindo-os para 30 em 2019. Essa redução de municípios acarreta 

no mínimo uma restrição à distribuição de investimentos. Os municípios são cortados com 

base nos critérios estabelecidos pelo Ministério do Turismo. Para entrar ou ser excluído do 
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mapa do turismo os municípios são classificados, divididos em categorias, a partir de 

critérios, como o quantitativo de meios formais de hospedagem, os empregos formais gerados 

pelos meios de hospedagem e os impostos arrecadados, bem como o fluxo de turistas. 

(BRASIL, 2019b). 

Até 2013 o município de Lagoa do Piauí fazia parte do Polo turístico de Teresina. 

Conforme o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Polo de Teresina 

PDITS, Lagoa do Piauí tem uma atração turística religiosa de abrangência local, mas falha em 

sua estrutura. A cidade não apresenta estruturas mínimas, as chamadas infraestruturas de 

apoio, mas tem potencial para turismo religioso BRASIL [2013?]. Até 2013 o polo Teresina 

era composto por 14 municípios, em 2020 são 4: José de Freitas, Santa Cruz dos Milagres, 

Monsenhor Gil, município vizinho a Lagoa do Piauí e Teresina. Segundo o mesmo PDITS o 

único atrativo âncora de Lagoa do Piauí é a gruta da Betânia e estaria inserido no segmento do 

turismo religioso. O documento avalia que o atrativo possui baixa singularidade e o grau de 

atratividade é considerado local e não regional.  

A cidade de Lagoa do Piauí (Figura 6) fica na região metropolitana, a 50 km de 

Teresina. Quanto aos seus dados estatísticos
17

 (IBGE, 2020b), a cidade tem uma área 

territorial de 427,325 km² (2019) e uma população de cerca de 3,863 pessoas (2010). O 

IDHM de 2000 para 2010 foi de (0,383 – 0,583). Em 2018 o salário médio mensal 

correspondeu a 1,7 salários mínimos, tendo apenas 10,8% da população ocupada com 

empregos formais em 2018. Possui apenas um estabelecimento de saúde, com serviço 

ambulatorial pelo SUS (2009). Com relação aos domicílios, apenas 0,6% possuem 

esgotamento sanitário (2010), tendo 0% dos domicílios em via urbana adequada (2010) que 

significa uma via estruturada com bueiro, calçada, pavimentação e meio fio. 

Segundo o PDITS “(...) a cidade investe no potencial das comunidades rurais 

(...).” [BRASIL, 2013?, p. 45]. Segundo o referido documento há convênios com associações 

culturais para trabalhar com patrimônio material e imaterial, dança e música a partir dos 

Pontos de Cultura do Programa Cultura Viva do Ministério da Cultura, sendo citado a parceria 

apenas com a Associação comercial de pequenos produtores rurais da localidade de Bonfim 

em Lagoa do Piauí. No entanto, no Plano Plurianual de Lagoa do Piauí (2018 - 2021) não há 

esclarecimentos quanto ao detalhamento de projetos e ou propostas de investimentos, 

principalmente nas áreas de cultura, turismo e infraestrutura da cidade.   

 

                                                 
17

 Dados de área territorial, população, IDHM, índice de rendimento, pessoas ocupadas, unidades de saúde, 

esgotamento sanitário e urbanização adequada foram obtidos na seção Panorama por município do IBGE.   
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Figura 6 - Mapa de localização do município de Lagoa do Piauí (PI) 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2020.  

 

O plano apenas estabelece o previsto em Lei, com as despesas de capital, fontes 

de financiamento e despesas com ações e metas. Com indicativos de áreas ou objetivos, por 

exemplo, desenvolver projetos urbanísticos, agregar cultura aos munícipes, desenvolver o 

turismo no município, investir em transporte público de qualidade, desenvolver atividades 

desportivas (LAGOA DO PIAUÍ, 2017), porém não há o detalhamento em ações efetivas e 

não conta com a participação da sociedade sob forma de demandas ou avaliação das propostas 

do plano. 

O campo começa antes mesmo da partida, nosso principal objetivo era estar 

presente no dia 11 de fevereiro em Lagoa do Piauí. Desde o nosso levantamento inicial a gruta 

da Betânia não disponibilizava qualquer contato (e-mail ou telefone). A página da rede social 

também estava desatualizada. Conseguimos o contato de Marcos, mestre de cerimônia da 

paróquia de Lagoa do Piauí, que se prontificou em me receber em sua casa, pois na cidade não 

há meios de hospedagem. Marcos prontamente me passou as instruções de transporte 

Fortaleza – Teresina – Lagoa do Piauí. De ônibus, a viagem dura cerca de 10h, são cerca de 

590 km de distância entre Fortaleza e Teresina. 

Após aproximadamente uma hora de viagem para chegar de Teresina a Lagoa do 
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Piauí, consigo olhar pela janela e me deparo com um cenário de matas verdes ao longo da 

rodovia (BR - 316). No caminho avistei muitos sítios e balneários, que se alternava entre 

imensidão e conjunto de casas. No dia 10 de fevereiro, fui conhecer a gruta da Betânia, onde 

estava programada uma cavalgada. O santuário da gruta de Lourdes fica na fazenda da 

Betânia, de propriedade particular e está localizado nos limites da cidade de Lagoa do Piauí, 

localizado a 5km do centro urbano. É preciso destacar que sem carro, não conseguiria fazer 

este trajeto de forma fácil, não há transporte constante para a gruta. Marcos me mostrou a 

gruta e me apresentou Ana, uma das proprietárias e líder daquele santuário, sobrinha da 

idealizadora da gruta Maria Carmeli 
18

.  

Descrevo a seguir o santuário e a conversa que tive com Ana. O local fica de fato 

às margens da BR – 316. Avistei uma série de casas que pertenciam a mesma fazenda, mas a 

principal chamava a atenção por se tratar de uma construção estilo colonial. Com paredes 

grossas pintadas de branco, janelas e portas em azul escuro, com alpendre e um longo 

corredor que levava a uma sala de jantar e mais ao fundo numa área externa, o local onde a 

comida era feita. Do lado esquerdo, um conjunto de pelo menos cinco casas com aparência de 

chalés. Do lado direito uma casa ampla de construção mais recente, com alpendre e 

corredores. Pois foi nesta segunda casa que adentramos (Marcos é bem conhecido por todos 

ali e tem trânsito livre na propriedade). Ana estava acamada, uma jovem senhora, que não 

podia se movimentar, pois há poucos meses levou uma queda e fraturou uma das pernas. Ana 

mora em Teresina, estava feliz em poder participar do festejo, mesmo que numa cadeira de 

rodas e sem poder participar de forma mais ativa nos preparativos e atividades. Em seu 

quarto, uma cama hospitalar foi improvisada, em meio a móveis antigos e na parede as 

fotografias e pinturas de sua família, inclusive a de Maria Carmeli, sua tia. A conversa com 

Ana foi breve, mas preciosa. Ela nos contou que tudo começou com a devoção de sua tia a 

Nossa Senhora e o encontro com Frei Vitorino. O Frei ao pedir uma graça e ser correspondido 

tinha como promessa a construção de uma gruta para Lourdes, sua devoção. E assim 

construíram a gruta na propriedade de Maria Carmeli, colocando na gruta um pequeno 

fragmento da gruta do santuário de Lourdes na França, trazida pelo próprio Frei. 

Ana conta que na inauguração em 1948 teve a presença de Dom Severino Vieira 

de Melo, Arcebispo de Teresina. Ao longo dos anos a gruta foi recebendo mais visitantes, a 

qual ela atribui a uma divulgação “boca a boca”. Recebem visitas todos os dias, as pessoas 

passam na estrada e param para ver o que é. Ciclistas, grupos de romeiros que vêm de 

                                                 
18

 Maria Carmeli é o nome verdadeiro da fundadora da gruta, não havendo necessidade de substituição por nome 

fictício.  
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Canindé ou que passam pelo Santuário de Santa Cruz dos Milagres e incluem Betânia no 

roteiro. Para Ana é um orgulho pensar que Betânia é o segundo santuário mais visitado no 

Piauí, perdendo apenas para Santa Cruz dos Milagres. Ana acredita que as pessoas vão pelo 

testemunho de outras pessoas que já alcançaram suas graças e acreditam que ali é um lugar 

abençoado. Em nome da família, diz que gostaria que mais pessoas soubessem da gruta, e 

anuncia o objetivo de estabelecer na gruta, ainda naquele ano, um calendário de missas a ser 

realizado no segundo sábado de cada mês. 

Depois da conversa seguimos para a cavalgada, o local ficava de frente para o 

santuário, porém na outra margem da BR – 316. Seguimos a pé por uma estrada de terra. 

Chegando ao local, vejo uma aglomeração de carros, sons ligados e pessoas à espera da 

corrida dos cavalos. Mas ao ver cavalos sangrando em suas ancas por conta das esporas 

utilizadas por seus donos, foi o suficiente para irmos embora e nos questionar: até quando 

vamos presenciar os maus-tratos a animais em detrimento de diversão e cultura. Ao anoitecer, 

antes da novena, andei por uma área que fica ao lado da gruta. Espaço amplo, com um 

pequeno parque de diversões, barracas de comida e de venda de brinquedos, relógios, 

bijuterias e produtos religiosos. Havia um alpendre com redes e banheiros para os que 

trabalhavam nas barracas, os mesmos vinham de Teresina e região metropolitana. 

Nesta composição (Figura 7), dentro de um perímetro delimitado por grades e 

portões baixos, existe um pátio. O caminho para chegar à gruta pode ser feito a partir da 

passagem de um pórtico que tem um sino pendurado. Situado às margens da BR-316 existem 

duas placas que descrevem a história da gruta sendo uma delas comemorativa dos 70 anos de 

fundação da gruta comemorada em 2018 (Figura 7). 

A gruta de pequenas dimensões tem a imagem de Lourdes e Bernadette, entre as 

mesmas uma pequena fonte. Como destaque, a Imagem de Lourdes protegida por um vidro e 

logo abaixo o detalhe da pedra fundamental cravejada na pedra da gruta, trazida do santuário 

de Lourdes na França pelo Frei Vitorino (Figura 7). A imagem de Bernadette forma o cenário 

da representação da aparição de Nossa Senhora a Bernadette. Há grades, tanto para proteger 

como delimitar os espaços de circulação. Atrás de Bernadette está localizado o túmulo da 

fundadora do santuário, Maria Carmeli. Percebe-se na (Figura 7) ao fundo e atrás da imagem 

de Bernadette, que há espaços verdes com árvores de pequeno porte e bancos para descanso e 

acompanhamento das cerimônias menores. A gruta da Betânia apresenta estruturas não vistas 

em Chaval, como um espaço ao lado da gruta com um pequeno altar e imagens de santos, 

logo ao lado a sala de ex-votos, o veleiro, bem como estruturas de apoio aos visitantes como 

banheiros e bebedouros.      
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Figura 7 - Composição material e imaterial da paisagem IV 

 
Fonte: Elaboração da Autora, 2020.  

 

A sala de ex-votos composta pelas materialidades dos agradecimentos está repleta 

de imagens de santos, ex-votos em formatos antropomórficos (cabeças, pés, pernas, braços) 

todo tipo de representação de partes do corpo humano bem como fotografias, textos com 

pedidos e agradecimentos. No entorno do pátio tem-se o veleiro para o acendimento de velas, 

o reforço dogmático da vela como caminho de luz e salvação e o acompanhamento por meio 

da oração. Quando o lugar cerca-se dessas estruturas é possível identificar tanto os rituais a 

serem feitos como os possíveis passos a seguir. Tem-se a repetição dos gestos de Bernadette 

com a presença da fonte e o veleiro, no entanto verifica-se como expressões da religiosidade 

popular a assimilação de outros gestos como a sala de ex-votos e o tocar de sinos.  

De volta à casa de Marcos, a família se programava para o início dos festejos de 

Lourdes do dia seguinte, 11 de fevereiro. Fariam a caminhada de Lagoa do Piauí até a gruta. 

Sairiam de casa por volta das 4h:30 da madrugada com previsão de chegada às 7h na gruta. 

As pessoas de Demerval Lobão, localidade vizinha, precisam sair por volta das 2h da 

madrugada para conseguir chegar cedo à gruta.  

Não acompanhei a caminhada, mas às 5h os rojões já nos despertavam. 
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Acompanhei Marcos na arrumação do material que seria utilizado na Missa na fazenda da 

Betânia, chegamos por volta das 6h30. 

Era uma manhã chuvosa, céu nublado, chuva fina. Ao passarmos na estrada não 

havia muitos a caminhar, também não havia um grande número de ônibus de romeiros. 

Tomamos o café da manhã naquela casa estilo colonial, lá ao fundo, com muito café, pão e 

bolo. Estavam presentes alguns familiares que fazem parte da organização e agentes da 

Polícia Rodoviária Federal (PRF). Lá fora, o movimento era pequeno. Começaram a 

questionar se aquele ano seria com um público menor por conta do Carnaval ou da chuva. Por 

volta das 7h30 os ônibus começaram a chegar com mais intensidade. Percebi que para aquele 

dia, contrataram uma equipe de seguranças para controlar a entrada de pessoas na casa da 

família. Restringindo o acesso das pessoas apenas a área da gruta.  

Conforme descrito anteriormente, na entrada do santuário há um pórtico com um 

sino pendurado, cada um que passava dava pelo menos três badaladas. A cada ônibus que 

chegava a fila para tocar o sino aumentava. Depois as pessoas seguiam em frente, para 

apanhar um pouco de água na gruta, molhar-se, tocar a gruta, ou fazer o sinal da cruz. Em 

seguida visitavam uma pequena sala de ex-votos ao lado da gruta. Enquanto o movimento era 

pequeno, tudo parecia sob controle, porém, percebi que com o aumento do fluxo, as pessoas 

começavam a ficar impacientes por terem que esperar para apanhar um punhado de água. 

Alguns “furavam” a fila. Até que uma criança conseguiu passar por entre um estreito espaço 

entre a imagem de Bernadete e o túmulo de Maria Carmeli para tocar na água. A partir deste 

momento, adultos começaram a fazer o mesmo malabarismo indo por todos os lados até 

conseguir tocar na gruta e na água. Foi então que começou uma grande aglomeração e os 

seguranças chegaram para controlar e organizar o acesso à gruta. 

O número de pessoas foi aumentando, enquanto isso, o palco que daria espaço ao 

altar para a missa, recebia os últimos ajustes. Para fugir da chuva e para assistir a missa por 

outro ângulo, consegui um espaço no palco, que já estava de certa forma, bem ocupado. A 

missa começou por volta das 8h30, transcorreu normalmente, o Padre saudava as pessoas e 

fazia questão de perguntar de onde vinham, dizendo o nome das cidades vizinhas. 

Confirmando a presença de pessoas vindas de Teresina, Demerval Lobão, Monsenhor Gil e de 

algumas localidades do estado do Maranhão.  

Durante a missa fez-se o anúncio de que o livro com os cânticos seria distribuído 

no final desta missa e antes da próxima celebração. Os organizadores sobem ao palco com 

caixas cheias de bandeirinhas com uma fotomontagem da gruta, para distribuir juntamente 

com o livro dos cânticos. Ao começar a distribuição as pessoas se imprensavam para 
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conseguir pegar o livro e a bandeirinha (Figura 8). Vendo aquela situação, me prontifiquei em 

ajudar na distribuição. As pessoas vieram em minha direção, me deparo com gritos: “Me dá 

dois!”; “Aqui! Aqui!”; “Ei! Me dá aqui!”; “Me dá três!”; “Me dê quatro!”; “É pra minha tia!”. 

E pulavam, puxavam com agressividade. Tinham os olhos arregalados. Começamos a ver 

senhoras passando mal, um descontrole. Pedíamos calma, em vão. Marta, uma das 

organizadoras, joga um punhado de livros para a multidão, agitou-os ainda mais. Até que 

Beto, um dos organizadores tentou controlar a situação, pedindo para que as pessoas fizessem 

fila pegando o livro e saindo pela lateral. A situação pareceu ganhar controle, mas só teve fim 

quando os livros acabaram. Foi perturbador ver aquelas pessoas em desespero, fora de 

controle para pegar o livro da missa. As pessoas foram expostas a um risco. Nestes momentos 

nos damos conta de que lidar com um grande público requer preparo. É preciso conhecer o 

ambiente, demarcar rotas de dispersão, ter espaços bem sinalizados, para que se possa 

assegurar a movimentação das pessoas sem maiores transtornos.  

 

Figura 8 - Composição material e imaterial da paisagem V 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2020.  

 

Para esta composição, vê-se a estrutura a ser montada para a dinâmica festiva no 
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dia de maior movimento (Figura 8). A aglomeração ocorre e os rituais acontecem numa 

velocidade acelerada.   

Não há muito tempo para a contemplação. Em Lagoa vê-se com mais frequência 

um cenário de pessoas com muletas e com dificuldades de locomoção (Figura 8). Durante as 

celebrações e nos seus intervalos a busca pela água da fonte é ininterrupta. A dinâmica no 

Palco-altar (OLIVEIRA; MACHADO; ROCHA, 2018) é efusiva. Distribuem-se 

bandeirinhas, canta-se e há pedidos para erguer os braços e cantar em voz alta. Os espaços no 

santuário e no seu entorno são ocupados e também protegidos sob a vigilância de seguranças 

particulares que controlam o acesso das pessoas para as casas dos proprietários da fazenda. Os 

espaços no entorno (Figura 8) também são ocupados pelos ônibus estacionados e carros de 

particulares. Neste espaço, preferencialmente debaixo das árvores, as refeições são 

compartilhadas.  

 Reservei um tempo para observar as pessoas e o que elas faziam diante da gruta e 

da pequena fonte de água. Primeiro, senti que tinham pressa em tocar a água (até porque havia 

uma imensa fila de espera) e quando a tocavam, o primeiro movimento era de levar as mãos 

com a água à cabeça e ao rosto. Outros passavam em diferentes partes; pescoço, pés, joelhos e 

pernas. Algumas mães davam verdadeiros “banhos” em seus filhos. As crianças pareciam não 

entender nada, apenas obedeciam e esticavam os seus braços em direção à imagem da santa, 

como num gesto de súplica.  

Aqui, me deparo com um sentimento intrigante, de questionamentos, não 

questionamos a fé nem a religiosidade, mas até que ponto o ser humano é capaz de crer na 

intervenção da mediação de Maria para obter uma graça, a partir de um toque naquela água ou 

de um ritual. Partimos do princípio que o gesto não é vazio de sentido, não é essencialmente 

mecânico é um gesto acompanhado de um pedido, de uma oração. Neste sentido, vemos a 

água como uma aliança entre os devotos e a imagem de Nossa Senhora. Julgamos muitas 

vezes um gesto inconsciente como mecânico e desprovido de sentido. O mesmo 

questionamento poderia ser feito para o toque do sino na entrada do santuário? Por que fazer 

tilintar? O som quebra o silêncio, seria um alerta? Não basta um toque para todos, é preciso 

que cada um tenha o seu momento de dizer em gestos. Resgatamos algumas possibilidades 

que justificam o gesto, sinalizar a presença no lugar, espantar os maus espíritos ou trazer os 

bons espíritos. Alguns não sabem o porquê tocam, mas assim mesmo o fazem. Estamos 

falando de experiências pessoais, subjetivas. 

A aproximação com os sujeitos, não é algo simples. Precisamos perceber o que 

está em volta. Estamos num espaço de pequenas e médias proporções, num dia que alterna 
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entre chuva, sol e calor, não há grande oferta de local para descanso o que dificulta o sentar e 

contemplar. Poucos banheiros, a fila é longa e lenta. Alguns com muitas sacolas trazem 

consigo (comida, bebida, banco para sentar, guarda-chuva, chapéu e até as velas).  As sombras 

são raras, as árvores dispersas e com pouca cobertura. Mas mesmo assim, num cenário de 

relativa perturbação, de cansaço, ainda encontramos pessoas que querem contar suas histórias. 

Não há tempo para romantismos, as pessoas normalmente são diretas. 

Um grupo de 4 senhoras (Rita, Sônia, Cintia e Joana) vão ao santuário todos os 

anos agradecer e pedir graças. E assim outros contam em poucas palavras o porquê de estarem 

ali e o porquê de alguns rituais: “Preciso deixar uma moedinha para minha Lourdes” (Sandra, 

11 de fevereiro de 2018); “Trouxe minha neta para ela conhecer e sair de casa, passear” 

(Luiza, 11 de fevereiro de 2018). Júlio: “Meu filho tem muitas dores de cabeça e vim banhar” 

(Júlio, 11 de fevereiro de 2018); Suzana: “O médico desenganou e eu pedi a Nossa Senhora 

de Lourdes e ele se curou” (Suzana, 11 de fevereiro de 2018); Carol: “Vou levar pra casa e 

dar para minha família” (Carol, 11 de fevereiro de 2018); Catarina: “Vim acompanhar a 

minha mãe” (Catarina, 11 de fevereiro de 2018); Jonas: “Me sinto mais perto de Deus” 

(Jonas, 11 de fevereiro de 2018); Leila: “Venho todos os anos há 15 anos” (Leila, 11 de 

fevereiro de 2018); Raquel: “Desde pequena eu venho” (Raquel, 11 de fevereiro de 2018); 

Clotilde “Vou aqui e em Santa Cruz todos os anos” (Clotilde, 11 de fevereiro de 2018). Para 

questionar o porquê de tocar o sino (Figura 9), me aproximava e demonstrava interesse sobre 

aquele rito, e respondiam: Antônio: “Porque é uma religião” (Antônio, 11 de fevereiro de 

2018); Ronaldo: “por que diz que espanta os maus espíritos” (Ronaldo, 11 de fevereiro de 

2018); Lúcia: “É por que tem que fazer” (Lúcia, 11 de fevereiro de 2018); Carmem: “Porque 

sim” (Carmem, 11 de fevereiro de 2018). Em meio à multidão, as conversas não tinham uma 

fluidez, aconteceram de forma breve, obtendo muitas vezes, respostas diretas, mas anotadas 

respeitando o que foi anunciado.  

Nesta composição o destaque para os rituais e os gestos envolvidos. Na Betânia o 

tocar no sino torna-se uma particularidade. Toca-se mesmo sem saber o porquê, mas se está 

ali, porque não tocá-lo? A dinâmica no dia do festejo é de grande movimentação e fluidez. A 

sala de ex-votos revela as marcas deixadas pelos visitantes. Nos dias de menor movimentação, 

como no dia anterior ao do festejo, é possível tirar fotografias com um maior cuidado, vê-se o 

exemplo do casal que tira uma foto com os santos, num ambiente sem aglomerações (Figura 

9). 
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Figura 9 - Composição material e imaterial da paisagem VI 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

O veleiro fica todo preenchido em dia de festa, os bancos e sombras não 

conseguem atender a todos, a multidão apinha-se na espera pela missa e batizados que 

ocorrem nos intervalos das celebrações.  

 

3.5 Trajetórias empíricas dos campos em Chaval (CE) e Lagoa do Piauí (PI) 

 

Podemos estabelecer um comparativo das trajetórias de campo dos dois 

municípios. Em ambos os casos não conhecíamos a cidade de destino, mas nos cercamos de 

informações sobre as localidades e os principais eventos marcados para estabelecermos as 

prioridades do acompanhamento. Foi possível apreender uma parte significativa da dinâmica 

das festividades.  

Em Chaval, os festejos decorrem no período de uma novena, sob a organização da 

paróquia da cidade. Tendo dois momentos principais, a abertura com novena e missa e o 

encerramento com a procissão pelas ruas da cidade. O público em sua maior parte é de Chaval 

e dos distritos vizinhos. No dia do encerramento tudo acontece em poucas horas, das 17h às 
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21h o que não exige que as pessoas precisem permanecer e pernoitar na cidade ou virem 

carregadas de sacolas e aparatos. As visitas à gruta nesse período são recorrentes, porém 

rápidas, visitas que duram cerca de 5 minutos. No decorrer do ano as visitas ocorrem em 

volume menor, mas a igreja é responsável por celebrar missas na gruta todos os finais de 

semana.    

No dia do encerramento da novena, a festa começa ao entardecer, tem na 

procissão uma alternância de reza com louvores e fogos de artifício. Durante a missa muitos 

conseguem cadeiras e ficam ao pé da subida da gruta.  

Na gruta da Betânia, ou Betânia como é mais conhecida, a dinâmica de visitação 

diferencia-se de Chaval. Durante o ano inteiro recebe visitantes, aos finais de semana o 

volume é maior. A gruta está sob administração dos proprietários da fazenda e não sob 

gerência da arquidiocese de Teresina. Tal fato gera implicações, vejamos; a gruta recebe 

doações em dinheiro de seus visitantes, toda a renda fica sob a administração dos 

proprietários, mas tudo o que se arrecada durante as missas (oferta) vai para a paróquia de 

Demerval Lobão. Outra implicação decorre da dificuldade de realização de missas na gruta, 

por ser um santuário têm o interesse de ofertar missas diariamente, mas não há pároco oficial 

encarregado para a gruta.  

Há por parte da organização da Betânia, segundo Ana, um desejo de ter mais 

padres no dia 11 de fevereiro, mas há impedimentos pois os mesmos também têm atividades 

em suas paróquias. A família insiste no domínio daquele local e não abre mão para que seja 

administrada pela igreja.  

Na Gruta da Betânia a festividade concentra-se no dia 11 de fevereiro. As pessoas 

chegam de lugares mais distantes, por meio de fretamento de ônibus. A prefeitura de Lagoa do 

Piauí disponibiliza ônibus gratuito no dia do festejo e reúne pessoas das localidades rurais. O 

volume de devotos é expressivo, chegando à marca de 30 mil visitantes num único dia.  

A dinâmica na gruta da Betânia movimenta aquele lugar no dia do festejo, na 

véspera do evento, nos dias de missa, os outros dias são marcados pelos que passam pela 

estrada, alguns a caminho de outros santuários como o de Santa Cruz dos Milagres. Betânia é 

um lugar de passagem e ponto de parada. Os sujeitos passam mais tempo naquele lugar, uma 

manhã inteira. Diferente do que se vivencia em Chaval, que está no centro da movimentação 

urbana, facilmente acessada a pé, essa proximidade pode justificar até certo ponto, a fluidez 

dos que lá chegam. Em Betânia a distância percorrida para ali chegar demanda ou incentiva 

uma permanência um pouco mais prolongada no lugar. 

Os campos constituem-se em momentos únicos que exigem do pesquisador 
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atenção e flexibilidade. Do ponto de vista da análise, são duas festividades onde a 

religiosidade popular se manifesta, construídas não só pela dinâmica da saúde, mas pelos 

grupos e suas viagens no bojo da devoção mariana.   

Diante dos pontos estabelecidos: o lugar, a festividade, os rituais, como identificar 

quais são os agentes envolvidos? Para além dos membros que compõem as pastorais, pessoas 

envolvidas direta e indiretamente na organização e participação dos eventos, os meios de 

comunicação são fundamentais para a divulgação de ações e eventos.  

Em Chaval a paróquia exerce o papel institucional e encarrega-se da gestão dos 

eventos por meio de sua secretaria e pastorais. São grupos heterogêneos, com diferentes faixas 

etárias. Como ocorre a divulgação das festividades? Como conhecer a festividade a partir 

destes meios? Numa primeira busca o site Chavalzada se apresenta como uma fonte de 

informações não somente para os moradores da cidade. Com perfis nas diferentes 

plataformas: Youtube®, Instagram® e Facebook®. Ao fazer as transmissões ao vivo de 

missas no período das novenas, a interação e resposta do público é imediata. São pessoas que 

já não moram na cidade e aproveitam para “matar a saudade” e acompanhar os eventos. Uma 

espécie de manutenção do vínculo com o lugar. O site é referência de conteúdo e durante anos 

divulgou o calendário das festividades de Lourdes e não só. Já a paróquia de Santo Antônio de 

Pádua, também de Chaval, tem a sua atuação comunicacional mais recente. Divulgava os 

festejos via facebook® e a partir de 2019 aderiu ao Instagram®, divulgando ações e fazendo 

uma espécie de cobertura dos eventos. Em números, chavalzada tem um público expressivo: 

8.518 seguidores no facebook®, 4.075 no Instagram® e 2.024 no Youtube®. A paróquia de 

Chaval tem 2.499 seguidores no facebook®, 391 no Instagram® e 587 no Youtube®. A 

comunicação entre os grupos atuantes da paróquia acontece via avisos durante as missas, em 

reuniões e grupos de aplicativo de mensagens instantâneas como o whatsapp®. 

Em Lagoa do Piauí, o resgate de informações sobre as festividades da gruta, 

ocorreu por meio de notícias em sites de jornais de alcance regional. O facebook® da gruta de 

Lourdes foi recebendo atualizações e a criação da conta do Instagram® ocorreu em 2017. 

Com apenas 237 seguidores, baixa periodicidade de publicações e baixa interatividade. Em 

Lagoa do Piauí a paróquia não tem responsabilidade administrativa com a gruta, sendo os 

perfis de comunicação da paróquia divulgadores dos eventos na gruta apenas no período do 

festejo de 11 de fevereiro.  

A análise das paisagens terapêuticas, destas localidades, é efetuada com 

referências de santuários populares que irradiam o apelo ao modelo terapêutico; modelo de 

busca pela cura, deixando marcas espaço-temporais na paisagem. Tomamo-las como 
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referência primeira para o nosso estudo, embora por vezes compreendidas como releitura da 

composição estabelecida institucionalmente no santuário de Lourdes na França. O destaque 

para a pesquisa nestas localidades reforça como será abordada no próximo capítulo (4) a 

experiência na França. Seguindo a sequência metodológica, a ida ao santuário teve como 

objetivo uma aproximação com o acúmulo de leituras, de expectativas, de preparo, para 

experienciar e apreender in loco, embora num curto período, a dinâmica daquele lugar.  
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4 O SANTUÁRIO DE LOURDES COMO REFERÊNCIA DEVOCIONAL 

TERAPÊUTICA DO CATOLICISMO MARIANO  

 

Com objetivo de adentrar nos meandros do modelo devocional terapêutico, ao 

tratarmos dos aspectos devocionais e das perspectivas terapêuticas no capítulo (2), das 

práticas rituais e dinâmicas nos santuários festivos de Lourdes no capítulo (3), trazemos para 

este capítulo a composição mais específica das referências desta modelação. O santuário de 

Lourdes é lugar do evento fundante, local das aparições de Nossa Senhora à Bernadette, 

tornando-se um centro global de peregrinação Mariana. Irradia o modelo de visitação que 

compreende os percursos, atividades, modos de estar e práticas rituais que remontam os 

passos de Bernadette e os caminhos da cura. Os roteiros e os espaços apelam para um olhar 

terapêutico, no santuário os espaços são amplos, arborizados e com água em abundância. Na 

cidade de Lourdes há oferta de roteiros culturais, visitas a museus, caminhadas e trilhas nas 

montanhas e estadia em estações termais na região dos Pirineus. Com dados consolidados 

(AMBRÓSIO, 2008, 2009) a cidade integra os roteiros marianos internacionais de visitação, 

com rede de transportes, hospedagem e alimentação bem estruturados. 

Neste sentido, num primeiro momento analisamos o santuário de Lourdes, na 

França, com aquilo que capturamos de sua história recente, estrutura e dinâmica. Para tanto, 

ressaltamos estudos que contribuíram para diferentes aproximações, possibilitando capturas 

de perspectivas e análises, por vezes diferenciadas, daquilo que é disponibilizado oficialmente 

pelo santuário. O campo em Lourdes ainda possibilitou a vivência das cerimônias e rituais. 

No segundo momento extraímos da devoção à Lourdes o seu qualitativo, respondendo o que a 

diferencia de outras devoções ou o que faz deste santuário uma referência terapêutica.  

 

4.1 O Santuário de Lourdes  

  

A cidade de Lourdes fica a 850 km da capital Paris-FR, está localizada no 

Sudoeste da França, na região da Occitânia e encontra-se envolvida pelos montes Pirineus. 

Esta cadeia de montanhas delimita em alguns pontos a fronteira entre França e Espanha 

compondo assim o Parque Nacional dos Pirineus. Conforme Ory (2002) no período da Idade 

Média a cidade de Lourdes se desenvolveu em torno do Castelo Châteu Fort.
19

 Com o passar 

dos anos, “Na primeira metade do século dezenove a função comercial cresce e Lourdes se 
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 Atualmente o Châteu Fort abriga o Museu dos Pirineus. 
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consolida como pequena cidade-mercado [...].” 
20

 (ORY, 2002, p. 2, tradução nossa). Ainda 

segundo este autor, neste período a cidade de Lourdes era ponto estratégico de parada para 

aqueles que estavam de passagem para as estações de banhos termais na região dos Pirineus.    

No ano de 1855 um rigoroso inverno acarretou numa série de consequências 

negativas como a fome e o aumento do preço dos alimentos em volta daquela cidade 

(GESLER, 1996). Com cerca de 4 mil habitantes (ORY, 2002, p. 2) e em meio ao contexto de 

crises econômicas e políticas (GESLER, 1996), o marco espaço-temporal fundante deste 

santuário ocorreu no ano de 1858. A jovem de quatorze anos, Bernadette Soubirous, 

presenciou na gruta de Massabielle, às margens do rio Gave de Pau, dezoito aparições da 

Santíssima Virgem Maria (FRANÇOIS; STERNBERG; FEE, 2014). Les Apparitions (2018) 

revela que para cada aparição, ocorridas entre os meses de fevereiro e julho do mesmo ano, a 

divindade fazia pedidos. Dentre estes, a reza do rosário, o acendimento de velas e a oferta de 

flores. Numa das últimas aparições, a divindade pediu para que fosse erguido ali um santuário 

em sua homenagem e a este viessem em romaria. Tudo acontecia em meio às desconfianças 

das autoridades civis e eclesiais da cidade. 

 Num dos episódios recomendou que Bernadette cavasse bem próximo à gruta e 

ali ela teria água a ser oferecida aos enfermos. Este ponto demarca um dos momentos mais 

importantes, pois a partir da distribuição daquela água surgiram relatos de cura. E neste 

sentido, a difusão da devoção a Lourdes está fortemente ligada à cura e ao tratamento de 

doenças, sendo a água um dos elementos centrais (FRANÇOIS; STERNBERG; FEE, 2014). 

Ainda sem saber explicar quem era a aparição, nos últimos encontros a mesma revela-se para 

Bernadette, no dialeto daquele povoado “Que soy era immaculada councepciou” que quer 

dizer “Eu sou a Imaculada Conceição” (ALVAREZ, 2015; LES APPARITIONS, 2018).  

Entendemos que a forma como o santuário disponibiliza os eventos ocorridos a 

partir da elaboração de uma narrativa pontuando cada pedido feito de forma didática faz parte 

de um reforço dogmático. O maior deles gira em torno da confirmação do dogma mariano da 

Imaculada Conceição, confirmado no ano de 1854 sob a responsabilidade do Papa Pio IX. 

Diante do que foi descrito por Bernadette, a ICAR considerou aquelas declarações como 

verídicas, antes passando por discussões internas, pois entendeu que Bernadette não teria 

conhecimentos sobre a promulgação do dogma, impossibilitando a invenção da nomeação.  

Com o passar dos anos, em meio a uma confluência de fatores políticos e sociais 

(GESLER, 1996) a história de Bernadette tornou-se cada vez mais conhecida e o local das 
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 Em la primera mitad del siglo diecinueve La función comercial se acrecienta y Lourdes se consolida como 

pequeña ciudad-mercado.  
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aparições foi transformado em santuário, recebendo a cada ano cerca de seis milhões de 

peregrinos e visitantes de diferentes partes do mundo, sobretudo da Europa (AMBRÓSIO 

2008, 2009; SANTOS, 2006). 

Michel Chadefaud destaca que Joris-Karl Huysmans identificou na região dos 

Pirineus, antes mesmo das aparições de Lourdes em 1858, a existência de santuários bem 

como a ocorrência de uma série de aparições. “ ‘Lourdes não é, na história da frança, nem 

uma exceção, nem uma novidade. ’ ” 
21

(HUYSMANS, 1906 apud CHADEFAUD, 1987, p. 

192, tradução nossa). E prossegue:  

 
J.K. Huysmans elabora uma lista desses centros de peregrinação a Nossa Senhora 

que, em toda a volta de Lourdes, conhecida pelo menos localmente e, muito antes 

das aparições de 1858, com uma certa fama. Ele cita nove santuários. Onde os 

locais, mensagens e rituais frequentemente prenunciavam os de Lourdes.  

(HUYSMANS, 1906 apud CHADEFAUD, 1987, p. 192, tradução 

nossa).22 

 

Em Turner & Turner (1978) na França pós-napoleônica uma série de aparições 

marianas são registradas, dentre elas La Sallete em 1846, Lourdes em 1858, Pontmain em 

1871 e Pellevoisin em 1876. Tanto Chadefaud (1987) como em Turner e Turner (1978) as 

aparições no decorrer do século 19 na França, nos remete que embora importante para a 

região, as aparições em Lourdes não se revelam como fenômeno único. Neste sentido cabe a 

identificação e por vezes a análise dos fatores que tornaram o santuário de Lourdes um 

complexo turístico e religioso. 

No ano de 2015 quando já investigávamos sobre o santuário, como numa espécie 

de rastreio, encontramos no site oficial do santuário de Lourdes uma série de estatísticas 

referente ao número de peregrinos, país de origem, meio de transporte utilizado e 

arrecadações. Em 2018 essas informações já não se encontravam disponíveis, inviabilizando 

qualquer referência a esses dados. Para a busca de outras referências, Ambrósio (2008, 2009) 

apresenta um panorama de geógrafos que investigaram o santuário de Lourdes a partir de 

diferentes abordagens, incluindo, por exemplo, as motivações turísticas. Ainda nessa 

perspectiva de investigação, em 2017 realizamos uma busca refinada no banco de periódicos 

da CAPES que gerou uma lista (Apêndice C; D) de 31 artigos e resenhas nacionais e 

internacionais. Após a leitura dos mesmos, selecionamos três artigos (MATTER, 2003), 

(AGNEW, 2015) e (HIGGINS; HAMILTON, 2016). Justifica-se a escolha, por considerar 

                                                 
21

 Lourdes n’est, dans l’histoire de la France, ni une exception, ni une nouveauté.   
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 J.K. Huysmans dresse une liste de ces centres de pèlerinages à la Madone qui, tout autour de Lourdes, 

connurent au moins localement et, bien avant les Apparitions de 1858, une certaine renommée. Il cite neuf 

sanctuaires [...] dont les sites, mesages et rituels préfiguraient souvent ceux de Lourdes.   
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relevante a possibilidade de trazer perspectivas das diferentes leituras do santuário e sua 

dinâmica bem como das diferentes metodologias de investigação utilizadas. Desta forma, para 

uma aproximação inicial com o santuário, a leitura dos textos extrapola a principal, e muitas 

vezes a única fonte de informações do santuário, o seu site oficial. Neste sentido, fazemos 

uma breve apreciação dos principais contributos trazidos pelos artigos selecionados.   

O destaque para Matter (2003) advém da escolha por um material rico em 

descrições de experiências vividas no santuário de Lourdes, trazendo outras perspectivas para 

a nossa leitura. A partir de um relato cativante e por vezes bem-humorado, a autora justifica a 

relutância em ir ao santuário, por receio de encontrar pessoas doentes naquele lugar. Porém 

seu relato recai justamente sobre sua visita diante de uma doença que lhe acometeu. A autora, 

uma peregrina em sua primeira viagem a Lourdes. 

Num cenário geral, lhe marcou a presença de tantas pessoas uniformizadas e a 

grande quantidade de crianças em cadeira de rodas. Na hora do banho nas piscinas, conta que 

teve uma experiência muito peculiar, mas lhe perturbava não saber o que deveria pensar 

naquele momento. Ao perceber que muitos estavam na fila à espera de um milagre, sentia 

vontade de ficar ali e observar a reação de cada um que saia do mergulho. Dos momentos 

mais marcantes, a procissão das velas foi um deles, ao ver cada um querendo participar com 

sua vela acesa, até mesmo os que estavam deitados em macas. Já em suas considerações 

finais, Matter levanta questões sobre o que é contado das aparições e o quão difícil pode ter 

sido a vida da jovem Bernadette, em meio à infância pobre e a mudança para o convívio com 

as freiras num convento. Ao finalizar, questiona a possibilidade de Bernadette ter sofrido para 

que outros tivessem a oportunidade de presenciar o que a mesma vivenciou em Lourdes.    

Já em Agnew (2015) num estudo etnográfico sobre a percepção do que seria o 

domiciliar, uma discussão sobre o que é familiar, a noção de lar, principalmente com a 

questão da fluidez e do movimento dos peregrinos. Aqui o autor nos dá uma perspectiva 

enquanto metodologia utilizada na aproximação com os sujeitos para conseguir depoimentos, 

principalmente ao entrar em contato com associações e dioceses responsáveis por 

peregrinações. Vimos então, relatos de voluntários que voltam ao santuário todos os anos, os 

depoimentos versam sobre os desafios enfrentados, e a convivência e ajuda mútua das quais 

muitas vezes não vivenciam em suas comunidades de origem relacionando esses fatos como 

ocorridos por intercessão de Nossa Senhora.  

Outro ponto importante indica um aspecto do comportamento dos visitantes, em 

tempos passados levavam pequenos fragmentos da gruta para casa, precisando o santuário 

colocar barreiras impedindo o acesso mais aproximativo com a gruta, mas depois foi reaberto 
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na esperança de que os atuais visitantes não voltem a danificá-la. Sobre esse levar os pedaços 

para casa o autor discute sobre a construção de pequenas réplicas da gruta nas casas das 

pessoas e o ou de levar a água para casa, caracterizando tais elementos como um meio para a 

manutenção física dos laços com Lourdes, como numa forma de manter aquela chama acesa. 

Em Higgins e Hamilton (2016) o ponto chave seria o conceito de mini miracles, 

ou pequenos milagres em sua tradução livre. As autoras, que investigam sob a perspectiva do 

comportamento humano e relações de consumo, querem perceber neste estudo, as 

experiências dos que vão ao santuário de Lourdes anualmente e como acontecem as 

transformações diante dos pequenos milagres vividos. Refletem sobre a possibilidade de os 

pequenos milagres acontecerem ali no santuário ou no decorrer da vida dos sujeitos e que não 

necessariamente serão reconhecidos pela Igreja. O estudo trouxe uma leitura etnográfica a 

partir de três formas subjetivas de experienciar os pequenos milagres, envolvendo a questão 

física, o social e o encontro da paz interior. Analisando questões sobre o marketing do lugar, a 

difusão de informações e o papel da cultura na contemporaneidade.  

As autoras se preocuparam com uma revisão teórica sobre os conceitos de 

peregrinação transformação e milagres atrelados ao conceito de consumo. Destacamos a 

questão do método utilizado, pois tratou-se de um processo de imersão de 8 semanas 

visitando diversas instituições de voluntários do santuário de Lourdes, realizando um conjunto 

de entrevistas semiestruturadas via internet ou via arquidiocese que resultou em inúmeras 

páginas de anotações e material de vídeo e fotográfico. Buscavam nas entrevistas uma 

qualidade nos depoimentos e as perguntas eram direcionadas para a busca das experiências 

vividas e o que as faziam lembrar de Lourdes. Capturando nesses depoimentos uma 

diversidade de possibilidades de percepção dos sujeitos com o lugar.  

Conforme anunciado inicialmente, os exemplos anteriores possibilitaram uma 

visão sob diferentes perspectivas de se estudar o santuário. Além de pesquisas geográficas 

outras áreas do conhecimento foram contempladas; Cabe ressaltar as abordagens 

metodológicas, em especial a captura de depoimentos e relatos de experiências, realizadas a 

partir de entrevistas, conversas, bem como os métodos e técnicas aplicados para o 

levantamento e catalogação de dados.  

  

4.2 O santuário como um complexo turístico-religioso 

 

A partir da classificação dos modelos de santuários de Oliveira (2004) 

consideramos o santuário de Lourdes como santuário metropolitano, reconhecendo-o como 
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importante centro de convergência espiritual de forte apelo mítico-religioso. Dentre as 

categorias dos espaços sagrados de Stump (2008), as aparições em Lourdes enquadra-se no 

espaço Hierofânico, caracterizado por ser um “cenário para uma aparição religiosa específica, 

revelação ou milagre.” 
23

(STUMP, 2008, p. 302, tradução nossa). Outros exemplos dados por 

Roger Stump para esta mesma categoria são respectivamente a ascensão de Jesus no Monte 

das Oliveiras e a iluminação de Buda em Bodh Gaya. Ao reconhecermos o santuário de 

Lourdes como um complexo turístico-religioso, fazemos referência tanto a sua estrutura como 

a sua dinâmica interna e externa.  

Após a realização do campo no santuário de Lourdes (sul de França), realizado 

num período de 07 (sete) dias, reunimos nas considerações a seguir, aquilo que capturamos de 

informações, vivências em campo, análise das imagens e dos eventos, corroborando para uma 

compreensão geral desse complexo. Longe de esgotar as possibilidades de estudo, 

principalmente por não ser este santuário nosso objeto central de análise. Compreendemos ser 

uma etapa importante para uma aproximação com o fenômeno de forte apelo turístico e 

religioso, onde as configurações já estão consolidadas. O campo permitiu efetivamente a 

abertura para estabelecermos a ligação entre o santuário institucionalizado com os santuários 

de Chaval e Lagoa do Piauí. Essa ligação será apresentada no próximo capítulo.  

Como numa espécie de familiarização com o lugar, no (Anexo A) trazemos o 

folheto da planta do santuário com a localização dos principais espaços. Em dimensões o 

santuário tem mais de 50 hectares. A gruta das aparições corresponde ao principal atrativo 

(AMBRÓSIO, 2009), sobre as demais construções, é composto por basílicas e capelas, a 

saber: Basílica N.S. do Rosário, Basílica da Imaculada Conceição, Cripta, Basílica Santo Pio-

X, Igreja de Santa Bernadette, Capela das confissões, Capela de São José, Capela de Nossa 

Senhora, Capela de Adoração. Além de espaços para exposições, reuniões e escritórios. Para 

os visitantes que chegam ao santuário, a central de informações disponibiliza um plano de 

visitação (Anexo B) com os horários de funcionamento, missas, procissões e as atividades 

acompanhadas por guias do santuário. 

A composição material e imaterial da paisagem neste capítulo divide-se em dois 

pontos. O primeiro (Figura 10) privilegia a leitura dos espaços e suas composições. Porém, ao 

analisarmos os espaços, não os dissociamos de seus usos. Em um segundo momento (Figura 

11 e 12), voltamos para a perspectiva das celebrações, rituais, gestos e atitudes. 
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 Setting for a specific religious apparition, revelation, or miracle.  
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Figura 10 - Composição material e imaterial da paisagem 

VII

 
Fonte: Elaboração da autora, 2020.   

 

Na (Figura 10) com a imagem em destaque, no alto da gruta das aparições foi 

colocada uma imagem de N.S. de Lourdes, aos pés da gruta, por onde as pessoas passam 

tocando a rocha tem-se um altar montado para as diversas missas celebradas durante todo o 

dia. À frente da imagem e do altar, um grande candelabro com velas acesas, sob constante 

manutenção dos funcionários. Nos momentos de maior fluxo, há o controle, para que as 

pessoas não fiquem muito tempo em frente à imagem. À frente da gruta, fileiras de bancos 

foram instaladas. Neste local o pedido por silêncio é constante.   

 Ao lado da Gruta, há um corredor que leva para o espaço das fontes, neste local 

as pessoas podem fazer os mesmos gestos que Bernadette fez; lavar o rosto e beber da água. 

Diante das demandas, para encher as diferentes garrafas dos visitantes há outro espaço 

disponibilizado para esse fim. 

Após a passagem pelas fontes, o visitante poderá passar para a área das piscinas. 

Só é possível fotografar a área externa deste ambiente
24

, as pessoas ficam à espera, sentadas 
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 Um vídeo produzido pelo santuário permite conhecer a estrutura das piscinas. Aller aux piscines et ramener de 
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num conjunto de bancos de madeira, homens e mulheres são separados. Pessoas em cadeira 

de rodas ou vindas em maca do hospital têm prioridade de acesso e são levadas em grupo. Há 

um corpo de voluntários organizando a entrada e saída das pessoas. Na área interna, embora 

leve o nome de piscina, não corresponde de fato com uma piscina, assemelham-se a tanques. 

Foram construídos vários tanques, divididos por paredes, cada tanque recebe a água do Rio 

Gave. Embora localizado numa região favorecida por fontes de águas termais, a água deste 

ambiente não possui qualquer propriedade termal reconhecida. O espaço dos tanques é 

fechado por uma cortina, e antes de entrar, existe uma antessala, que cabem até 6 (seis) 

pessoas por vez. Cada um deve despir-se totalmente e vestir um roupão azul. Aguarda-se a 

chamada do voluntário, a entrada na área do tanque ocorre de forma individual, tendo a 

presença de outras três voluntárias, onde duas delas lhe tiram o roupão e lhe cobrem com uma 

toalha branca. As voluntárias auxiliam para a entrada no tanque, faz-se apenas uma imersão. 

Por ser uma água muito gélida, após a saída para a antessala, não há necessidade de toalhas 

para secar o corpo, o processo de secagem acontece de forma natural e em segundos.  

Após as piscinas, o visitante poderá atravessar a ponte sob o Rio Gave e 

direcionar-se para a capela das velas. Neste espaço uma variedade de velas é acesa. 

Disponibiliza-se velas para venda e o pagamento pode ser feito em moedas ou através de 

máquinas que recebem cartão magnético. Não há funcionários para o controle do recebimento 

dos valores. Na última imagem da composição (Figura 10) um panorama da área que está 

próximo à entrada chamada de porta de São José. Têm-se as Basílicas de N.S. do Rosário e 

Imaculada Conceição. Há uma extensa área livre de obstáculos, para a passagem dos 

visitantes que seguem em direção à Gruta. É também lugar de passagem nos momentos de 

procissão e ponto de parada durante as missas em frente à Basílica. O espaço é amplo, aberto 

e arborizado em seu entorno.  

  Para o funcionamento de todas as estruturas, existem também os espaços 

administrativos, composto por: centro de informações, escritórios para assuntos burocráticos 

(arquivos, missas, recebimento de doações, constatações médicas, atendimento às equipes de 

imprensa, posto de segurança). Para peregrinos e visitantes (sozinho ou em grupos) que não 

têm condições financeiras para pagar por estadias, tem-se a possibilidade de hospedagem a 

preços acessíveis, algumas delas geridas pelo santuário (LES HÉBERGEMENTS DU 

SANCTUAIRE, 2018). 

                                                                                                                                                         
l’eau. Produção: Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Lourdes, 2016. Vídeo online. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=c1HIy8d88x8&index=5&list=PL2fBaIU3WZ216BD5PkiQ_a4XyXVEF_0h

5. Acesso em: 4 jul. 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=c1HIy8d88x8&index=5&list=PL2fBaIU3WZ216BD5PkiQ_a4XyXVEF_0h5
https://www.youtube.com/watch?v=c1HIy8d88x8&index=5&list=PL2fBaIU3WZ216BD5PkiQ_a4XyXVEF_0h5
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No (Anexo C) tem-se um material de divulgação elaborado pelo santuário com os 

diversos recursos humanos que compõem a equipe do santuário, desde os Padres e demais 

religiosos até as equipes de segurança e limpeza. 

Ainda na parte interior do santuário existe uma estrutura que vai diferenciá-lo de 

outros santuários. Diz respeito à presença de um hospital de pequeno porte para receber os 

peregrinos que necessitam de suporte médico, bem como os centros de acolhida Notre Dame e 

Marie Saint-frai. Há também o escritório de constatações médicas e as diferentes associações, 

dentre elas a Associação Médica Internacional de Lourdes (AMIL) e o Comitê Médico 

Internacional de Lourdes (CMIL). A AMIL engloba as diferentes associações em suas 

múltiplas especialidades (LE BUREAU DES CONSTATATIONS MÉDICALES, 2018). 

Embora o santuário propague a cura como algo que vai além da cura do corpo, mas sim uma 

cura espiritual e interior, percebe-se que muitas pessoas que estão doentes e ou debilitadas, 

vão ao santuário em busca de melhores condições de saúde.  O santuário disponibiliza uma 

lista completa com os milagres reconhecidos (LES GUÉRISONS MIRACULEUSES, 2018). 

Do ponto de vista das respostas médicas às curas e os milagres, os processos de 

reconhecimento perpassam por uma análise criteriosa e burocrática em parceria com o corpo 

de associações e a Diocese. Ou seja, para cada pessoa que queira comprovar uma cura 

milagrosa deverá passar pelas múltiplas etapas de verificação (Anexo D; E; F; G), desde a 

acolhida inicial pelo (escritório médico) no hospital do santuário, depois encaminhado para a 

AMIL, composta por médicos e professores de diferentes nacionalidades, ligados ou não a 

ICAR. Após um parecer inicial, o processo é analisado por membros da diocese, em casos 

favoráveis ainda haverá uma última análise por uma comissão médica diocesana em conjunto 

com religiosos da comissão diocesana para a ratificação do milagre e a sua proclamação 

canônica. 

Outro ponto a considerar diz respeito ao horário de expediente do santuário e a 

múltipla oferta de missas e atividades. E aqui podemos incluir tanto as atividades quotidianas 

de um santuário: missa, procissão e a reza do terço como as atividades que compõem um 

calendário festivo, das quais podemos diferenciar entre as festividades próprias do calendário 

cristão-católico, como as festividades de iniciativa do próprio santuário; peregrinações anuais, 

festas temáticas e ou a passagem de algum evento nacional, regional ou local. Nesse sentido, 

verificamos as diferentes movimentações durante todo o ano, incluindo o público alvo e sua 

dinâmica.  

O santuário encontra-se aberto todos os dias, o que pode variar são os horários de 

funcionamento dos espaços. Por exemplo, a gruta tem acesso livre durante todo o período em 
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que o santuário está aberto. Já o centro de informações, piscinas, museus e escritórios, têm 

horários mais restritos. Há também uma diferença de cronograma de acordo com a temporada, 

sendo uma temporada maior que vai de abril a outubro (entre as estações primavera, verão e 

outono) e a temporada que vai de novembro a março (que compreende o final do outono, o 

inverno e o início da primavera). As diferenças das estações influenciam principalmente nas 

atividades realizadas nos espaços abertos, pois as procissões e bênçãos podem sofrer 

modificações a depender das condições climáticas.  

É importante ressaltar que desde 2015 acompanhamos virtualmente, através dos 

canais oficiais do santuário
25

, os principais eventos e datas comemorativas, identificando os 

períodos de maior movimentação. Outro ponto refere-se ao idioma oficial do santuário, o 

francês, tendo sua programação escrita e missas também acessíveis em inglês, espanhol, 

italiano, alemão e holandês, denotando a força internacional de sua irradiação europeia e 

ocidental. 

Sobre algumas impressões e preconceitos que foram se dissipando ao longo desta 

pesquisa, o maior deles foi a data do onze de fevereiro. Esta data tem uma dupla importância, 

inicialmente diz respeito à primeira aparição da divindade à Bernadette e a segunda, num 

calendário mais recente, foi instituído como o dia mundial dos enfermos. Sim, é uma data 

importante, é anunciada, comemorada, leva os peregrinos ao santuário, mas percebemos que 

há uma maior movimentação no dia 15 de agosto, dia de N.S. da Assunção e também da 

peregrinação nacional francesa. De fato, há uma maior movimentação no dia 15 de agosto e 

podemos justificá-los por diversos fatores, dentre eles coincidir com o período de férias no 

continente europeu, temperaturas elevadas, propício para as peregrinações e viagens. Outras 

datas que atraem muitos visitantes são: o dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição e 

“les temps forts” como são chamadas as datas comemorativas, entre elas Natal, Quaresma, 

Páscoa e Pentecostes. Outros períodos de grande movimentação correspondem às 

peregrinações organizadas por grupos, por exemplo, militares, voluntários e diferentes grupos 

religiosos. Ao longo do ano, o santuário recebe a passagem do “Tour de France”, uma 

competição de ciclistas mundialmente conhecida e que faz parte de uma das etapas do 

caminho francês a Santiago de Compostela, na Espanha. Nesta perspectiva, o santuário mostra 

as suas conexões em diferentes escalas de alcance. 

A partir do que foi vivenciado em campo, o que nos impressiona em Lourdes é a 

presença de pessoas a caminho das missas e procissões em macas, algumas com soro e 
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 Instagram®, Twitter® Facebook® Youtube®. 
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oxigênio, pessoas em cadeira de rodas, enfermeiras, muitos voluntários e a diversidade de 

público; jovens, adultos e idosos.  

Diante da perspectiva simbólica, quais os elementos mais evidenciados a partir da 

aparição de Lourdes e que são amplamente difundidos? Os signos de Lourdes podem ser 

compreendidos na composição do cenário que envolveu a dinâmica das aparições, 

nomeadamente; a gruta das aparições, as velas, a fonte de água, as multidões e os enfermos 

(LOS SIGNOS DE LOURDES, 2018). Esses elementos simbólicos que ora transitam entre o 

material e o transcendental entre o sagrado e o profano carregam diferentes significados. 

Neste sentido, a análise das marcas espaço-temporais permite uma leitura da paisagem e 

quando possível de sua dinâmica. Temos assim o olhar sob os espaços, seguidos de seus 

gestos e modos de estar. Neste sentido, a composição material e imaterial da paisagem a partir 

deste ponto, tem a perspectiva de capturar as celebrações, gestos e rituais e o uso dos espaços.  

 

Figura 11 - Composição material e imaterial da paisagem VIII 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

Ao acompanhar por alguns dias e em diferentes momentos, identificamos na gruta 

das aparições uma série de gestos e rituais. Concordamos com Figueiredo (2010) quanto à 

relação humana com as cavernas, associados tanto aos diversos sentimentos que desperta, e 
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“[...] muitas vezes associadas simbolicamente ao útero, colo materno, genitália feminina.” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 1).  

Logo no perímetro de aproximação da gruta, na fila para a passagem em seu 

entorno, imagem em destaque na (Figura 11), o primeiro gesto é tocar a gruta. Tocá-la em 

todo o seu percurso, deslizando uma ou as duas mãos, em algumas partes sai gotas de água da 

gruta, as pessoas tocam e se benzem, esfregam na gruta os seus terços, lenços, bonés, 

bengalas. 

Neste local o silêncio é exigido a todo o momento. Reza-se em voz baixa. Os 

voluntários figuram à medida que guiam as pessoas em cadeira de rodas e prestam assistência. 

Diante da imagem de Lourdes as pessoas fazem o sinal da cruz, ajoelham-se, elevam as mãos 

para a imagem, como gesto de súplica. Outras saúdam, conversam com a imagem e logo em 

seguida se despedem. Aos pés da gruta, a fonte, que representa um dos elementos fundantes 

das aparições, encontra-se protegida por uma placa de vidro, não é possível aproximar-se para 

tocá-la. Em seu entorno as pessoas depositam flores, e os ex-votos, fotografias, terços, 

vestimentas, livros.  

Em visita aos arquivos do santuário, ao conversar com Filipe
26

, o responsável pela 

conservação do patrimônio, me foi relatado o desafio de guardar todos os objetos deixados 

pelos visitantes. O mesmo compreende que cada pessoa deixa o seu objeto como um gesto 

carregado de significado, porém torna-se inviável arquivar tudo o que é depositado na gruta 

ou nos demais espaços do santuário. Todos os nomes deixados com pedidos de interseção são 

registrados e encaminhados para este fim. Outros objetos são encaminhados para o descarte, 

porém não ficou claro como esse procedimento é realizado. Em visita excepcional a uma das 

salas dos arquivos, protegida por sistema de segurança remota, foi possível visualizar a 

infinidade de objetos deixados e oferecidos ao santuário, desde vestimentas, vasos, pinturas 

em quadros emoldurados, cartas e fotografias.           

Em meio às missas que ocorrem durante todo o dia e nos mais diversos espaços 

(gruta, basílica, capela, auditório), há pelo menos duas procissões por dia (Figura 12). 

A primeira ocorre às 17h, a procissão eucarística com o Santíssimo Sacramento. O 

percurso tem saída nas proximidades da capela das velas e segue em direção a Basílica 

subterrânea de São Pio X. Percebe-se aqui, o rigor da organização cerimonial. Aqueles que 

participam da procissão são divididos, os que utilizam cadeiras de roda e ou maca saem na 
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 Durante toda a descrição dos campos adotamos nomes fictícios para preservar a identidade de todos que 

participaram das entrevistas, conversas ou se envolveram direta ou indiretamente para a realização destes 

campos. 



 

89 

frente, membros eclesiais em seguida e no decorrer da procissão seguem os grupos que 

vieram em peregrinação oficial, carregando a bandeira de identificação da sua comunidade, 

diocese ou país. Todos estes citados, são acompanhados pelos cerimonialistas que buscam 

manter uma distância entre cada grupo, com fileiras organizadas. 

 

Figura 12 - Composição material e imaterial da paisagem IX 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

Durante o percurso reza-se. Os visitantes podem acompanhar a procissão ou 

apenas aguardar a sua passagem. Impõe-se o silêncio a todo instante.  

Para a procissão das Velas, que ocorre todos os dias às 21h, a organização e a 

vigilância é ainda maior. Como a procissão mais aguardada do dia. O andor (Figura 12) fica 

exposto minutos antes da sua saída, a aproximação para fotografias é permitida desde que 

respeitada uma margem de segurança. Aqueles que participam da procissão são organizados 

como os da procissão eucarística. A diferença é que nesta as pessoas carregam uma vela acesa 

em todo o percurso. Reza-se o terço e alterna-se com o hino da Ave-Maria. A organização 

forma barreiras para que transeuntes não tentem passar no meio da procissão, sob o risco de 

ser chamado a atenção. Diferente do que muitas vezes ocorre nas procissões no Brasil, nesta 
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não há pedidos de palmas ou erguer de braços, louvores ou qualquer manifestação mais 

efusiva. O andor percorre pelos grandes corredores de todo o santuário e a procissão tem o 

final marcado em frente à Basílica de N.S. do Rosário com uma bênção final.  

Para compreendermos a dinâmica do santuário de Lourdes buscamos identificar 

nas diferentes atividades; celebrações, efemérides, peregrinações e na programação cotidiana, 

elementos que o singularizam e por vezes o diferencia de outros santuários marianos. Embora 

tenhamos como norteadores os vetores simbólicos (Mítico - Religioso, Midiático - 

Ecossistêmico, Político - Turístico) de Oliveira (2011), definimos para este momento a análise 

dos elementos considerando-os apenas como forças vetoriais, neste sentido, com autonomia, 

modificamos a sua nomenclatura para força turística, acessibilidade e midiática. 

Para elencarmos os componentes da dinâmica do lugar, tomamos as forças como 

possibilidade de análise, apresentando nesta perspectiva as forças acompanhadas de 

exemplificações. 

Para a força turística podemos elencar um conjunto de estruturas disponíveis para 

a chegada e permanência dos visitantes; religioso, peregrino, curioso, turista. Diante da 

demanda por meios de transporte, a mobilidade está composta em rede, que compreende 

desde o aéreo com o aeroporto de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, o ferroviário com a estação Gare 

de Lourdes, recebendo os serviços da Sociedade Nacional dos Caminhos de Ferro (SNCF) e 

pelo rodoviário com os ônibus fretados ou de linhas constantes. Quanto à proposição de 

roteiros turísticos, há propostas de roteiros a serem realizados fora da área do santuário, desde 

as visitas às casas por onde Bernadette viveu (VIVRE UN PARCOURS ACCOMPAGNÉ, 

2018), museus de cera, museu dos Pirineus e caminhadas pelas igrejas marianas e produtores 

rurais na região dos Pirineus (LES ROUTES MARIALES DES PYRÉNÉES, 2018).   

Já a cidade de Lourdes, que tem no santuário a sua grande força motriz, propõe 

uma série de roteiros, desde a subida a belas montanhas. Participação em festivais de música e 

passagem por uma das rotas dos caminhos de Santiago. Lourdes é também lugar de passagem 

para quem segue em direção às cidades próximas com hotéis-spas que oferecem tratamentos 

com águas termais (ORY, 2002). Ao se encontrar ladeado pelos montes Pirineus oferta 

atividades de campismo, caminhadas, escaladas, visitação aos produtores locais de queijos, 

por exemplo, (LES INCONTOURNABLES, 2018). Para que haja convergência 

(comunicação) entre santuário, atividades, hospedagem, mobilidade, percebe-se as forças 

políticas e institucionais presente tanto pela parte da diocese de Tarbes na figura dos poderes 

eclesiais como na figura dos agentes políticos da cidade (prefeitura e Secretaria do Turismo e 
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da Cultura) como por parte das empresas que compreende as redes de hotelaria e albergaria, 

cadeia de restaurantes e pequenos produtores (ORY, 2002).  

A partir destas convergências chamamos a atenção para a leitura da acessibilidade, 

a partir da experiência de Machado (2014) com o turismo acessível no meio urbano, fica 

evidente a preocupação em perceber a infraestrutura do santuário e de seu entorno, sob a ótica 

das pessoas enfermas, idosos com dificuldade de locomoção e pessoas com deficiência. 

Identificamos a preocupação com a acessibilidade nos transportes, nos caminhos entre os 

principais hotéis até o santuário, há uma faixa pintada de vermelho, exclusiva para o 

transporte de pessoas em cadeiras de rodas e ou macas. Dentro da Basílica de Nossa Senhora 

do Rosário os mosaicos que representam a via sacra receberam maquetes em autorrelevo. Por 

fim, há o escritório específico responsável pela recepção das pessoas que pedem suporte às 

pessoas doentes ou com mobilidade reduzida.  

Ao encaminharmos para a força midiática, reforçamos para a compreensão das 

redes informacionais, do papel das diferentes mídias e meios de comunicação, tanto entre as 

igrejas como entre a igreja e seus fiéis. Identificado por Oliveira (2004) como estratégias de 

mídia. Essas estratégias podem ser vistas tanto a partir da comunicação dos festejos, como na 

divulgação cotidiana das atividades das igrejas, entendemos assim tratar-se de uma rede de 

conexões atuante em diferentes escalas. Partindo dos níveis mais altos da hierarquia da ICAR, 

o Vaticano destaca-se pelo investimento em diferentes recursos midiáticos, o mesmo 

apresentou em 2017 o novo site oficial
27

 o Vaticano News. Possui a rádio Vaticana e interage 

nas múltiplas redes sociais
28

, para além dos perfis públicos do Papa Francisco
29

. Esse 

destaque para o Vaticano propicia uma leitura atual do que se tem feito em termos de 

comunicação, servindo de modelo para as ramificações dentro da própria Igreja.  

No santuário de Lourdes, por exemplo, há uma forte presença dos meios de 

comunicação que permitem uma interação com os fiéis, a imprensa, os pesquisadores, etc. 

Para além do site oficial, o santuário possui diversos canais de comunicação nas redes sociais: 

no Youtube® faz transmissões 24hs por dia da gruta das aparições, com interrupções para as 

transmissões de missas, o Twitter® é utilizado para compartilhar notícias relacionadas ao 

santuário, o Instagram® e Facebook® para compartilhar e divulgar fotos dos eventos que 

aconteceram recentemente ou para o envio de comunicados. Dentre as mídias citadas 
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 Traduzido para 22 idiomas, disponibiliza notícias relacionadas à Santa Sé, agenda do Papa, mensagens e 

boletins em formato de Podcasts nos diferentes idiomas.  
28

 Instagram®, Twitter®, Facebook®, Youtube®,  
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  Instagram ®e Twitter® 
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anteriormente, o site oficial do santuário ainda se mostra como uma das ferramentas mais 

completas, pois concentra num mesmo endereço eletrônico notícias atuais acerca do santuário, 

documentos produzidos: resenha de eventos para a imprensa, calendário de atividades, mapas. 

Há ferramentas para fazer doações, pedidos de orações, acender velas e comprar flores para 

serem depositadas aos pés da imagem de Lourdes na gruta. O santuário também disponibiliza 

um aplicativo para dispositivos móveis (smartphones e tablets).  

Como numa espécie de comparativo, em junho de 2018 fizemos uma varredura 

em outros sites de santuários internacionais. O site oficial do santuário de Fátima em Portugal, 

seria um bom exemplo comunicacional, disponibiliza informações em 7 idiomas, faz 

transmissões online 24hs, está presente nas diferentes redes sociais
30

 e possui aplicativo para 

dispositivos móveis. Cabe o destaque para um aplicativo específico
31

 às pessoas com 

deficiência visual. Este aplicativo oferece certa autonomia aos deficientes à medida que 

disponibiliza áudios guias voltados a autonomia na visitação em todo o santuário, e com a 

descrição dos principais locais a serem identificados.  

Trouxemos até aqui três exemplos da comunicação a partir de múltiplas 

plataformas digitais, mas é preciso ter atenção, pois essa não é uma constante nos demais 

santuários católicos espalhados pelo mundo, nem ao menos nos de grande movimentação. Ao 

consultar os diversos sites percebemos barreiras e certa ausência desse apelo comunicacional, 

por exemplo, o site oficial do santuário de Guadalupe no México, possui uma oferta de 

espaços a serem visitados e os respectivos horários de funcionamento das Basílicas, capelas e 

museus. Porém, apresenta-se exclusivamente no idioma espanhol, as transmissões ao vivo não 

são constantes, constatou-se a ausência de canal televisivo ou de rádio e a rede social utilizada 

se resume ao twitter®. Outro site oficial consultado foi o do santuário de Santiago de 

Compostela na Espanha, o mesmo não apresenta uma dinâmica comunicacional relevante e 

disponibiliza conteúdos somente em espanhol e galego. 

A ênfase na questão comunicacional compreende uma série de práticas, como os 

pedidos de orações até o estudo da Bíblia a partir de leituras guiadas por meio de plataformas 

digitais. Consideramos estas práticas legítimas, principalmente quando justificadas para 

aqueles que não têm condições físicas ou financeiras de sair de casa ou fazer grandes 

deslocamentos para ter acesso aos santuários, missas e festividades. A abertura dessa 

comunicação on-line seria uma ferramenta para suprir um público que estaria sem acesso. 
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 Santuário de Fátima Oficial, Aplicativo versão Aplicativo para os deficientes visuais. Disponível em: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.iki.santuariofatima&hl=en . Acesso em 12 jun. 2018.  
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Neste sentido, Sbardelotto (2012) pondera que os rituais on-line possibilitam uma experiência 

religiosa. Ainda nesse contexto, essas ferramentas também podem atingir públicos de 

diferentes idades e que utilizam as redes para obter informações e interagir socialmente.  

É preciso reforçar que essa conectividade ainda não é uma unanimidade, mesmo 

vindo do Vaticano uma grande oferta de comunicação, quando direcionados para as escalas 

regionais e locais, e aqui podemos pontuar o Brasil, ainda há certo despreparo no que diz 

respeito à manutenção do uso dos meios de comunicação. 
32

 

Para o tópico seguinte buscamos destacar o qualitativo de Lourdes, ou seja, quais 

características o santuário de Lourdes tem que o diferencia dos demais santuários e devoções.   

 

4.3 Composição qualitativa da devoção à Lourdes 

 

Na primeira parte deste capítulo tivemos a atenção voltada para o santuário de 

Lourdes, com uma breve apresentação de sua história, seus símbolos, principais 

características e elementos que compõem a sua dinâmica, incluindo estratégias que envolvem 

os aspectos religiosos, turísticos, políticos e comunicacionais deste santuário. No decorrer do 

estudo, por tomarmos Nossa Senhora de Lourdes (NSL) como referência de devoção 

terapêutica, algumas questões foram colocadas em debate, uma delas diz respeito à existência, 

dentro do catolicismo popular, de outras divindades que fazem parte dessa intermediação, do 

apelo à saúde, da cura, do terapêutico e do apoio para as diferentes questões não exclusivas à 

saúde. Desta forma, aceitamos o desafio de apresentar Lourdes nessa leitura que qualifica no 

campo das representações simbólicas. 

O esquema relacional comporta o complexo de Lourdes lido na composição do 

imaginário da saúde mediados por ações e relações. O (Esquema 3) permite a leitura das 

relações de Lourdes enquanto divindade, devoção e santuário metropolitano. 
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 Constatamos em julho de 2017, por exemplo, a ausência de sites oficiais de Arquidioceses e dioceses em todo 

o país. Informações inseridas em nosso banco de dados, na aba Arquidioceses e Dioceses. Banco de dados: 

Dinâmica de lugares marianos. Banco de Dados, (2016 - ) Disponível em: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kTc7Xoq-

NAtjSNCf5EiGoE9zknrtNpDstw5wZGQG94I/edit?usp=sharing. Acesso em: 12 ago. 2020.  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kTc7Xoq-NAtjSNCf5EiGoE9zknrtNpDstw5wZGQG94I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kTc7Xoq-NAtjSNCf5EiGoE9zknrtNpDstw5wZGQG94I/edit?usp=sharing
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Esquema 3- Esquema relacional Lourdes como divindade, devoção e santuário 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2020.  

 

  A seguir temos em consideração que para a composição do imaginário da saúde 

os elementos estão em constante conexão e a opção por uma análise isolada de cada elemento 

relacional indica a preferência pelo destaque das características mais pujantes contidas num 

conjunto maior.  

 

4.3.1 Lourdes como divindade 

Como direcionamento, quais características poderíamos indicar para a análise dos 

elementos que compõem e se relacionam com a divindade? Para esta subdivisão levamos em 

consideração a aparição, a mensagem, o lugar de aparição e o dogma. Primeiramente, 

compreendemos que do ponto de vista do numinoso o caso de Lourdes trata-se de uma 

aparição e não uma visão. Essa diferenciação tratada em Bastero (2009) nos auxilia no sentido 

de não se tratar de um sonho ou algo produzido somente no imaginário de Bernadette, mas 

projetava-se diante da mesma em forma de aparição em momentos pontuais. As mensagens de 

Lourdes (LE MESSAGE DE LOURDES, 2018) foram interpretadas como um reforço 

dogmático diante das instruções dadas a Bernadette, como a importância de se rezar o terço, a 

promessa de felicidade na vida eterna e a água como fonte de purificação.  

Para os aspectos do lugar da aparição (o vilarejo, a cidade) podemos diferenciar 

entre o que dará o nome a divindade ou na perspectiva do fortalecimento do lugar que 

remeterá a divindade. Neste sentido, vê-se a demarcação do lugar como uma característica, 



 

95 

diferenciando de outras devoções, por exemplo, pode ser lida nas aparições de N.S. de Fátima 

em Fátima - Leiria - Portugal, N.S. de Guadalupe em Guadalupe - México, e os milagres de 

N.S. Aparecida em Aparecida - São Paulo, que fazem referência aos lugares, diferente de N.S. 

do Rocío (Andaluzia - Espanha) e Nazaré (Belém do Pará - Brasil) que estabelecem ligações a 

causas como disputas territoriais ou a elementos de proteção. 

Analisar a divindade com relação ao dogma pode ser lido tanto a partir das 

características gerais da aparição quanto pelos elementos iconográficos estabelecidos. A 

confirmação do dogma da Imaculada Concepção pode ser atribuída aos elementos descritos 

por Bernadette, dentre eles a vestimenta da aparição, o vestido branco, simbolizando a pureza, 

imaculada e intocada, o laço de fita azul em torno da cintura que a caracteriza como em 

estado de gravidez (MARINO, 1996). Essa caracterização será diferenciada com as aparições 

de Guadalupe, para o índio Juan Diego que aconteceram em meio às montanhas e como numa 

mensagem de paz entre colonizadores e colonizados (ALVAREZ, 2015).  

 

4.3.2 Lourdes como prática devocional  

 

Ao falarmos de devoção, visto que já trouxemos a definição em nossas 

considerações anteriores, firmamos neste ponto a devoção em três perspectivas: a devoção 

numa leitura intersubjetiva; a devoção enquanto suas práticas rituais e a devoção enquanto 

secularização, como diálogo entre Ciências Médicas e Religião. 

A leitura intersubjetiva da devoção considera os significados transmitidos 

enquanto mensagem e como os sujeitos se relacionam com os objetos. Dessa interação 

resultará nos elementos da devoção. No caso da aparição de Lourdes a mensagem de 

felicidade na outra vida, indica o estabelecimento do convívio com os males nesta vida para o 

alcance de algo maior na próxima. O exercício desse convívio dar-se-á por meio de rezas, 

orações, procissões, peregrinações. A análise intersubjetiva requer a leitura dos caminhos 

percorridos pelos sujeitos para o alcance de sua devoção. Neste sentido, concordamos com 

Jung (2011b) no que diz respeito à natureza humana (do inconsciente) sobre a necessidade de 

um suporte, que elimine o sentimento de desamparo. 

Ao separarmos a análise da devoção pela intersubjetividade e pelas práticas, não 

significa a dissociação entre ambas, apenas destacamos a segunda na perspectiva da 

materialidade das ações. A devoção, por exemplo, enquanto a prática de ir ao santuário, 

apanhar a água da fonte, mergulhar na piscina, tocar a gruta, acender uma vela ou levar flores 

como oferta. “O lavar e o beber de Bernadette forneceram o modelo para o comportamento 
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subsequente dos peregrinos.” 
33

 (TURNER; TURNER, 1978, p. 227, tradução nossa). É 

preciso perceber que esta devoção, pelo menos enquanto realizada em Lourdes na França, 

difere-se de outras práticas estabelecidas; subir uma escadaria, percorrer longas distâncias 

como o Caminho de Santiago, rezar no muro das lamentações, levar o pedaço do manto, 

oferecer pequenos presentes, chicotear-se ou ferir-se como penitências e até mascarar-se e 

realizar desfiles pela cidade com músicas festivas.  

A referência feita a secularização, pauta-se em dois aspectos, o primeiro está 

relacionado a uma mudança de paradigma quando da cura como uma possibilidade de 

salvação, combatendo o pensamento da doença como punição. Um segundo aspecto trata da 

secularização sobre os avanços nas relações entre Ciências Médicas e Religião que leva em 

consideração o olhar atento da Igreja sob os avanços das ciências médicas e terapêuticas, 

principalmente no final do século 19. Entendendo assim que a Igreja, ao estabelecer parcerias, 

estará respaldada por parte da medicina nas comprovações e checagens dos pedidos de 

reconhecimento dos milagres.  

 

4.3.3 Lourdes como santuário metropolitano 

 

Apontamos aqui a perspectiva da leitura da devoção à N.S. de Lourdes a partir dos 

elementos que compõem o santuário de Lourdes, à luz da classificação de Oliveira (2004) 

como santuário metropolitano. Também entendido como um complexo turístico-religioso por 

envolver uma série de estruturas; basílicas, capelas, salas e espaços ao ar livre para a 

realização das atividades. Os fatores que o qualificam também podem estar presente em 

outros santuários como o de Fátima, Guadalupe e Aparecida, como por exemplo, estar aberto 

todos os dias e realizar missas em múltiplos horários e em diferentes idiomas.  

Com relação à dinâmica do santuário de Lourdes especificamente, a existência de 

uma estrutura hospitalar dentro do santuário, a movimentação de pessoas em macas e cadeiras 

de rodas levadas por enfermeiros compõe um cenário diferenciado de outros santuários que 

não apresentam essa estruturação.  

Para pensarmos na composição da dinâmica e do imaginário, as atividades 

propostas dentro e no entorno do santuário, podem ser lidos como um reforço simbólico para 

a sua dinâmica. Esse reforço pode ser lido tanto nos eventos internos, que discutem sobre a 

cura, os milagres, a bioética como pela agenda de discussões com relação ao papel da igreja 
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 “Bernadette’s washing and drinking provided the model for subsequent pilgrim behavior”.  
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enquanto conservador da natureza. No que diz respeito ao entorno, percebe-se a dinâmica na 

oferta de percursos propostos a serem realizados; visita à casa de Bernadette ou aos santuários 

marianos nas proximidades. Tem-se em Lourdes uma cidade marcada por esse turismo 

religioso, mas que tem nas atividades ligadas à natureza outras dinâmicas estabelecidas.  

Este último qualitativo representa o entendimento da devoção a N.S. de Lourdes 

tomando o santuário como um espaço simbólico de cura, que pode ser tomado como 

referência nas múltiplas leituras de sua irradiação. 

       Diante da construção dos elementos que compõem o modelo devocional turístico - 

terapêutico, consideramos o santuário de Lourdes como uma referência devocional. Contudo, 

na busca por essa leitura da devoção em sua irradiação, filtradas pelo catolicismo popular 

brasileiro, identificamos multiplicidades que compõem e enriquecem essa devoção que está 

contida no apelo a devoção à Nossa Senhora e perpassa pelos aspectos turísticos e religiosos.  

 

4.4 Trajetórias empíricas do campo em Lourdes, França 

 

A ida ao santuário de Lourdes justifica-se também pelo modelo que a cidade 

santuário representa. Em certa medida, recente no espaço/tempo histórico, representa um 

importante santuário mariano no mundo. Estudá-lo ainda que de forma distanciada e ter a 

experiência como observador participante permite um olhar sobre o fenômeno. A medida que 

o santuário na França não é o foco principal o que se espera do campo?  

Primeiramente, compõe-se pelo exercício do planejamento da viagem, preparação 

do roteiro das atividades, incluindo os encontros pré-estabelecidos. As vivências ocorrem a 

todo o momento, torna-se pertinente explorar a cidade ou parte dela. Observar a dinâmica do 

comércio, oferta de alimentação, atrativos culturais. Percorrer por todo o santuário 

reconhecendo as estruturas. Uma das atividades consiste na realização dos roteiros propostos 

pelo santuário, quando acompanhado por outros visitantes é interessante perceber como os 

outros interagem com o lugar. A partir de interações com os visitantes é possível resgatar o 

motivo da viagem, se já conhecem outros santuários e se realizam uma peregrinação entre 

santuários marianos.  

Percebemos com a visita guiada pelo representante do santuário como a história 

das aparições é contada, sempre voltada para a menina Bernadette e o foco na sua vida em 

condições de miséria. No entorno do santuário tem-se inúmeras lojas de souvenir – produtos 

religiosos, misturado a pequenos mercados com venda de roupas e lanches rápidos, frutas e 

bebidas. Num pequeno raio de proximidade há hotéis, pensões, diferentes hospedagens e 
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restaurantes. Em meio a este cenário, as marcas pintadas no chão indicam o caminho que leva 

ao santuário e aos pontos principais da cidade, como o centro histórico, hospital da cidade e a 

estação de trem. As mesmas marcas sinalizam o acesso prioritário de pessoas em cadeira de 

rodas.  

Dentro do santuário, sinalização dos espaços, placas com pedido de silêncio e 

público prioritário nas filas. O principal percurso proposto orienta a passagem pela gruta, 

fontes, piscinas e capela das velas e o acompanhamento das procissões. A leitura do 

imaginário da saúde pode ser alcançada pelos arranjos estabelecidos, os passos a seguir, os 

rituais, dar a conhecer os relatos daqueles que obtiveram suas curas, projetar os desejos, 

agradecer, retornar ao santuário como agradecimento. Os voluntários vestidos como 

profissionais da saúde são o símbolo de cuidado. O convite que é dado é para que o santuário 

seja vivenciado, a sua grandeza monumental, os espaços para celebrações que comportam um 

pequeno ou grande público, espaços de reza, velas espalhadas pelos diferentes espaços. 

Para ampliar o olhar do lugar e compreender sua dinâmica que extrapola os 

muros, como capturar os rituais? Por que levar a água de Lourdes? O que motiva os que lá 

chegam?  

É importante ressaltar as entrevistas e conversas mantidas que ocorreram de forma 

pontual durante a passagem pelo santuário, num quantitativo de 14 registros. Dentre as quais, 

a Sra. Madalena do setor dos arquivos, para a obtenção dos registros e posterior verificação da 

precária comunicação com os santuários de Lourdes no Brasil. Irmã Clarice, para a entrega 

dos escapulários e o compromisso do envio por nossa parte das informações das paróquias 

para a filiação a Famille Notre Dame de Lourdes. Bem como a conversa com Filipe, 

responsável pelo acervo.  

As conversas mais informais ou direcionadas (Apêndice E) ocorriam em meio aos 

espaços de descanso, por vezes debaixo de árvores, bancos e fontes. Permitiu o conhecimento 

de boas histórias, testemunhos, demonstrações de cuidado. Marta contou que estava 

acompanhada de um grupo de 30 jovens mulheres. Vindas de Barcelona, na Espanha, 

alugaram vans e foram para o santuário na busca da cura de uma delas que estava perdendo a 

visão de forma rápida e sem controle. Já Dulcinete do Gabon – África viaja sozinha por 

santuários marianos e estava sempre a agradecer pela saúde do filho. Numa conversa na 

estação de trens, encontrei Ruth de Florença – Itália, que veio passar uns dias, pois queria 

agradecer pela saúde do filho. As histórias permeiam os desafios de se chegar até aquele 

lugar, desde questões financeiras, longas horas de viagem, expectativas e ao desejo de levar 
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pequenas lembranças para os que ficaram em casa. Era perceptível o ar de satisfação e 

realização dos que conseguiam estar no santuário.    

No período de imersão no santuário, a vivência do imaginário da saúde foi 

capturada pela visualização de um conjunto de elementos em constante dinâmica. Desde os 

visitantes e as suas formas de estar no lugar, percebido pelos gestos e rituais, como pela 

visualização de um corpo de funcionários e voluntários que se organizam como prestadores de 

um auxílio incondicional, assistência física e apoio no direcionamento de atividades.  

A acessibilidade das vias, os espaços amplos e a vigilância corroboram para uma 

estada no lugar com uma perspectiva de espaço controlado. De pequenas cerimônias a 

procissões, a organização do santuário tem sob constante controle os passos dos convidados e 

dos peregrinos que participam destes momentos. Em certa medida, parecem tirar o que seria 

entendido como a naturalidade do ritual, porém, ao não deixar fluir o público de maneira 

espontânea, significa ter um controle de contingência. Há um percurso a ser seguido, há 

monitores que se responsabilizam pela velocidade em que a caminhada ocorre. Ao se tratar de 

multidões torna-se imprescindível demonstrar clareza de movimentos e sinalização de locais a 

percorrer. 

O encerramento da visitação em Lourdes demarca o avanço de uma etapa 

importante para a composição do estudo e encaminha para uma etapa de retorno aos 

santuários no Brasil. As atividades desenvolvidas a partir do que foi estabelecido neste campo 

serão evidenciadas no próximo capítulo.  
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5 O ETERNO RETORNO: UMA DEVOLUTIVA METODOLÓGICA COMO 

RELEITURA DAS POTENCIALIDADES LOCAIS  

 

A partir do campo realizado no santuário de Lourdes (S.L) na França vivenciamos 

o santuário metropolitano e a composição da paisagem devocional modelada pelo turismo 

religioso de saúde. Na busca constante da cura pela fé, o paciente-peregrino pode vivenciar 

um roteiro de turismo terapêutico composto pelas estruturas do complexo religioso e da 

cidade em seu entorno. Neste sentido, ao trazer o estudo para o Nordeste brasileiro, as 

releituras nos santuários festivos das localidades interioranas apresentadas se conectam em 

diferentes proporções com o modelo devocional terapêutico de Lourdes e apresentam suas 

singularidades. As mesmas podem ser lidas desde as dimensões da estrutura de grutas, fontes 

e espaços de orações até o acolhimento feito pelos grupos de leigos e religiosos. É válido 

destacar a organização dos grupos para a divisão de tarefas durante as festividades, que 

incluem a montagem dos arranjos de flores para o andor e a preparação de comidas e venda de 

rifas para a arrecadação de fundos da paróquia. Compreende-se assim que a composição da 

paisagem terapêutica nos santuários festivos perpassa pelas comemorações efusivas e dos 

gestos e rituais que compõem as manifestações da religiosidade popular e as suas formas de 

estruturação. 

Neste capítulo construímos a partir da dinâmica de devolutiva, ferramentas 

metodológicas para aproximar os santuários festivos com o santuário metropolitano de 

Lourdes no sentido de conectar a devoção em prol da perspectiva cultural e terapêutica. Com 

base na análise das demandas, as proposições aqui trabalhadas são como mecanismos para 

assegurar a acessibilidade em termos de segurança turística por meio de investimentos nos 

lugares, espaços e localidades, em suas diferentes dimensões terapêuticas (hospedagem, 

alimentação, transporte, equipamentos de saúde). Entendemos as medidas propostas como 

forma de projetar esses lugares a novos patamares de alcance, para que possam ir além dos 

períodos das festividades de Lourdes e proporcionar um ambiente onde o devoto possa 

também fazer as suas devolutivas, reafirmar a sua fé em Maria e construir a sua memória de 

gratidão nos santuários.  

 

5.1 Filiação a Família Nossa Senhora de Lourdes 

 

Diante das atividades de reconhecimento e exploração em Lourdes por meio de 

entrevistas e reuniões, dois desdobramentos são essenciais a serem registrados. O primeiro 
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manifesta-se do interesse pelo levantamento do nível de aproximação, ou de ligação por meio 

de registros e documentos entre o santuário na França e a diversidade de paróquias e 

santuários de Lourdes no Brasil. Levantado com antecedência, por funcionária dos arquivos 

do S.L, recebemos duas páginas de reportagens (Anexo H; I) com indicativo de visitas feitas 

por membros do santuário ao Nordeste do Brasil e uma lista de instituições (Anexo J) entre 

Capelas, Igrejas e Santuários no Brasil que fazem parte da Confraria Família Nossa Senhora 

de Lourdes
34

. A referida funcionária revelou o desconhecimento e a ausência de controle de 

dados mais concretos e a falha de preenchimento de algumas informações no material 

entregue. A partir da listagem original fizemos levantamento via site de busca e contatos via 

telefone com a finalidade de localizar e enviar ao santuário os dados completos
35

. Em 

contrapartida, com o objetivo de contribuir para o resgate de dados brasileiros, conforme 

acordado em reunião com a referida funcionária dos arquivos, foi enviado ao santuário (em 

agosto de 2019) a listagem com os nomes de paróquias e santuários de Lourdes no Brasil, 

utilizados como base em nosso banco de dados. 

Para o segundo momento, em um breve encontro com a Irmã Clarice recebemos o 

escapulário e o livro de regras da Confraria, para que entregássemos à Igreja de Lourdes no 

Bairro Ellery, Gruta de Lourdes em Chaval e Gruta de Lourdes da Betânia em Lagoa do Piauí, 

respectivamente, firmando assim a ligação com o santuário a partir da filiação a Família 

Nossa Senhora de Lourdes. O livro de regras conta a história da Confraria e estabelece aos 

filiados o convite para celebrar as datas marianas e de aniversário das aparições de Lourdes a 

Bernadette e participar presencialmente ou espiritualmente das peregrinações ao santuário nos 

dias 15 de agosto em comemoração à N.S. da Assunção e 22 de agosto dia de N.S. Rainha.  

Este segundo momento veio como desdobramento de inquietações sob a 

perspectiva metodológica. Constatamos no decorrer dos campos empíricos a ausência de 

conexões com o santuário em Lourdes e o desconhecimento deste com relação aos trabalhos 

desenvolvidos nos santuários festivos. Reconhecemos assim a mediação como forma de 

estabelecer e fortalecer vínculos, abrindo para o intercâmbio no domínio das subjetividades. 

Tem-se assim a mediação como ferramenta aproximativa, de integrar simbolicamente os 

sujeitos, e a entrega do escapulário por parte do santuário metropolitano como representação 

                                                 
34 Archiconfrerie Famille Notre Dame de Lourdes. 
35

 Até o presente momento por ausência de informações completas a conclusão desta lista ainda não foi 

viabilizada. A mesma está disponível em nosso banco de dados, aba Archiconfrerie - Pesquisa Brasil. Banco de 

dados: Dinâmica de lugares marianos. Banco de Dados, (2016 - ) Disponível em: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kTc7Xoq-

NAtjSNCf5EiGoE9zknrtNpDstw5wZGQG94I/edit?usp=sharing. Acesso em: 12 ago. 2020.  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kTc7Xoq-NAtjSNCf5EiGoE9zknrtNpDstw5wZGQG94I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kTc7Xoq-NAtjSNCf5EiGoE9zknrtNpDstw5wZGQG94I/edit?usp=sharing
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do acolhimento mariano, como meio de afirmar e confortar aqueles que não têm condições de 

ir ao santuário em Lourdes tem agora em suas localidades esse reforço iconográfico na sua 

busca pela cura, na manutenção da saúde e da sua fé. 

 

5.2 Dinâmica de aproximações: a Devolutiva e o Álbum Fotográfico  

 

De volta ao Brasil, constituímos metodologicamente os passos para a entrega dos 

escapulários aos santuários. A partir dos seguintes questionamentos; por que voltar a estes 

santuários? Qual o objetivo desta entrega e os desdobramentos destes eventos? De acordo 

com Almeida et al. (2018, p. 206-207) na perspectiva da devolutiva como um exercício ético-

político do pesquisar:  

 
Por isso, por mais que, em alguns momentos, a devolutiva se atualize como uma 

forma, um procedimento metodológico: um instrumento de devolutiva, um 

encontro/reunião, um grupo avaliativo, e isso é plenamente possível e necessário, o 

que queremos afirmar é que a ‘devolutiva é o processo de inclusão’ dos diferentes 

atores envolvidos (...). É trazer para a pesquisa aquilo que por vezes insistimos em 

expurgar, devolvendo os saberes ao seu plano de constituição e problematização. 

(ALMEIDA et al., 2018, p. 206-207).  

 

Entendemos a devolutiva como uma etapa metodológica que se constitui em 

momentos de trocas e construída pelo pesquisador a partir do objeto investigado e dos 

sujeitos. No entanto, no processo da entrega é fundamental fazer com que os sujeitos tenham a 

possibilidade de interagir, perceber os papéis desempenhados frente às comunidades e 

estabelecer as conectividades. As etapas deste processo auxiliam desde o levantamento inicial 

de dados e perspectivas nas primeiras etapas de campos, como numa etapa de interatividade 

com os sujeitos e ou na captura de demandas, por exemplo, para a elaboração de projeções de 

novas condicionantes turísticas e patrimoniais nas localidades.  

Como parte do acompanhamento das festividades, o contato direto com 

lideranças, grupos ou pessoas que participam dos eventos, contribuiu para perceber os 

diferentes olhares e papéis desempenhados. Dois questionamentos por parte destes sujeitos 

foram recorrentes; Como ficou sabendo da nossa festa? Por que aqui? Entendemos que as 

questões podem vir de uma ausência de reconhecimento ou retorno do trabalho que vem 

sendo feito. Ou seja, embora cercados pelas transmissões e divulgação pelas redes sociais, 

falta a extrapolação, algo para além de um reconhecimento local. 

Desta maneira, como justificar o retorno aos santuários se já conhecemos a 

dinâmica das respectivas festas, a paisagem, suas características e os elementos materiais? 
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Retornar em devolutiva equivale assim ao lançamento de possibilidades de abertura e de 

fortalecimento de novos vínculos, bem como o levantamento de pontos ainda não 

visualizados. O retorno permite a troca na qual o pesquisador-mediador mostra reconhecer 

aquele lugar, não só de suas práticas, mas ao voltar com algo significativo, valoriza os 

envolvidos e demonstra compromisso com os sujeitos. 

A perspectiva da devolutiva não é algo inédito. Em pesquisas que desenvolvem 

cartografias sociais, por exemplo, ao propor numa determinada localidade a elaboração de um 

material cartográfico coletivo e de uso para os mesmos, os sujeitos envolvidos têm a 

possibilidade de perceber que o pesquisador quer compreender os fenômenos, abrindo assim 

para uma comunicação mais fluida. Temos como exemplo o aplicado em Xavier - Camocim 

(CE). Neste caso, após a elaboração de um mapa social utilizando a metodologia da 

cartografia social, a comunidade de Xavier conseguiu entrar com um pedido de medidas 

compensatórias após a instalação do parque eólico naquelas proximidades. A elaboração do 

mapa veio como demanda da comunidade, pois a empresa não reconhecia a presença de 

Xavier naquele território (MENDES; GORAYEB; BRANNSTROM, 2015; MENDES, 2016). 

Nossa experiência de devolutiva, por uma questão de cronograma foi concluída apenas nos 

meses finais do estudo, no entanto não invalida os resultados alcançados, o mesmo reforça 

que a metodologia aplicada abre os caminhos para perceber o outro.  

 

Esquema 4- Processo metodológico de devolutiva 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 
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Conforme estabelecido, o momento de retorno aos santuários marca o 

fortalecimento dos vínculos. Do ponto de vista metodológico, foi construído na perspectiva de 

aproximar, verificar demandas e encaminhar para futuras parcerias nas diferentes áreas do 

conhecimento. Na mesma sistemática como constante empírica do campo demarcamos pré-

campo, campo e pós-campo (Esquema 4). A primeira etapa constitui na marcação do encontro 

com o grupo de interessados, preparação de material para a exibição e entrega. Em Campo, a 

realização das atividades previstas, participação nas celebrações e Pós-Campo, a 

sistematização do acompanhamento e elaboração das projeções.  

Em contato com os respectivos santuários, dinâmicas diferenciadas foram 

estabelecidas a partir da estrutura e possibilidade para a exposição do material ilustrativo 

(Apêndice F; G). Neste material consta um resumo da trajetória da pesquisa, a visita à 

Lourdes e a justificativa do retorno para cada santuário. Além disso, um álbum com 

fotografias de Lourdes e dos festejos em Chaval e Lagoa do Piauí foi montado para 

exposição. Para Santos e Albuquerque (2019, p. 177): 

 
O álbum apresenta de forma sistemática, o conteúdo informacional acumulado, 

histórias e trajetórias repletas de informações e contexto. A natureza do álbum 

fotográfico possui diversos elementos relevantes neste processo, como a estrutura, a 

articulação e uma natural relação entre suas partes, as quais são essenciais para sua 

significação (SANTOS; ALBUQUERQUE, 2019, p. 177). 

  

 Deste modo, o álbum foi aplicado como ferramenta de aproximações e capturas. 

Utilizamos, por exemplo, para verificação, a partir das imagens dos festejos de Lourdes em 

Chaval e Lagoa do Piauí, o conhecimento dos sujeitos com relação a estes festejos entre as 

duas localidades. Com as imagens do santuário na França, consideramos no universo das 

trocas de experiências, capturar o olhar dos que já foram ao santuário bem como os anseios 

dos que gostariam de ir ou conhecem alguém que já teve a experiência.  

Neste sentido, o álbum entendido como uma ferramenta de aproximação inicial 

deve ser utilizado com supervisão, seja de forma individual ou em grupo. Cada foto deve ser 

escolhida criteriosamente para não ser apenas um elemento descartável. Podendo assim, a 

sequência das imagens ser organizada como uma história a ser contada. Neste estudo a 

organização do álbum fotográfico seguiu a sequência dos festejos acompanhados levando ao 

conhecimento do receptor a existência das festividades de mesma devoção. Em Chaval 

destacamos a gruta, o público presente nas festividades e a paisagem no entorno do santuário. 

Na fazenda da Betânia em Lagoa do Piauí destacamos a gruta, as velas e o público. Em 

seguida, um maior investimento nas imagens do santuário de Lourdes com a visão 

panorâmica e os espaços de visitação indicados pelo próprio santuário como roteiro de 
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visitação, ou seja, visitar a gruta, beber a água da fonte, mergulhar na piscina, acender velas e 

participar das procissões.  

 

5.2.1 A dinâmica de devolutiva em Chaval, Ceará 

 

Como passo importante para conectar as devoções na perspectiva cultural e 

terapêutica, a dinâmica de devolutiva em Chaval seguiu as etapas metodológicas dos campos. 

Agrupamos as informações registradas ao longo do estudo, incluindo as festividades de 

Lourdes naquela cidade e as atividades em Lourdes. Entramos em contato com o Padre da 

Igreja de Santo Antônio de Pádua em Chaval, para a definição do encontro tendo na 

perspectiva de devolutiva os processos de reunir, apresentar, ouvir, entregar e registrar.  

Para a cidade de Chaval o encontro interativo, para além de integrar, permitiria o 

contato com sujeitos ainda não contactados e a possibilidade de tirar dúvidas ou capturar 

algum ponto sobre o festejo não identificado em visita anterior. Novamente, em formato de 

narrativa, apresentamos a dinâmica de devolutiva.  

Marcado para o dia 24 de novembro de 2019 o encontro foi organizado pela 

secretária da paróquia que convidou funcionários, leigos e membros da comunidade para 

participar deste momento. Na presença de 8 (oito) sujeitos conseguimos estabelecer uma 

dinâmica de apresentação, seguido por questionamentos semiestruturados (Apêndice H) e 

troca de experiências
36

. Em virtude deste encontro foi possível sanar dúvidas e curiosidades 

com relação ao santuário na França e ouvir as experiências por intermédio daqueles que 

ouviram relatos dos que já foram. O momento também foi oportuno para capturar a 

importância da entrega deste material para o grupo, bem como uma série de relatos de 

acontecimentos, atividades e histórico de reformas realizadas na gruta de Lourdes.  

O momento da entrega foi dividido em duas partes, a primeira consistiu na 

apresentação da passagem anterior por Chaval para o acompanhamento dos festejos, seguido 

pelas experiências em Lourdes e os desdobramentos desses processos na forma de entrega do 

material. A segunda parte, após a apresentação do banner e das fotografias, surgiram 

questionamentos de diferentes ordens, curiosidades desde o ser pesquisadora: Qual é o teu 

curso?Você foi para a França sozinha? Você não tem medo de viajar só? Até questões 

relacionadas ao santuário, como estruturas e cerimônias do lugar: Como é o santuário? A 

gruta e a fonte são naturais? Há local para se hospedar próximo ao santuário? Trouxe a água 

                                                 
36 Gravamos em áudio o encontro na paróquia, autorizado pelos presentes. Optamos pela transcrição de alguns 

trechos, quando identificados, apresentamos nomes fictícios para a preservação da identidade. 



 

106 

da fonte? A procissão das velas ocorre sempre?  

Em meio aos questionamentos e respostas ouvimos relatos sobre a história da 

construção da gruta e das iniciativas de Monsenhor Carneiro e o vigário da paróquia à época. 

Ao buscar informações sobre os ex-votos, relata-se que antes (período não determinado) havia 

uma série deles, feitos em madeira com a figura de braços, pernas e cabeças, mas a cada 

limpeza retirava-se esse material e, portanto, não há arquivo ou registro desse material. As 

modificações na pedra da gruta ao longo dos anos aconteceram principalmente para a 

melhoria das estruturas que compõem as celebrações. São exemplos, a colocação do 

presbitério e um palco de alvenaria para o coral na lateral da gruta. Outras medidas 

correspondem a instalação de corrimão na escadaria e grades de proteção na gruta para evitar 

que animais se abriguem da chuva e para a diminuição da ação de vândalos.  

Outro ponto direcionado em nossa conversa, veio na tentativa de compreender 

porque os festejos de Lourdes ocorrem em novembro e não em fevereiro. As justificativas são 

diversificadas, reconhecem que há diversas histórias, uma delas, segundo Maria:  

 

São tantas histórias, (...) porque aqui em Chaval o comércio era sal. A 

época, final de ano, que tinha mais venda, mas não é. O pessoal fala 

isso. Mas lá [na gruta] tá escrito, ele [Monsenhor carneiro] fez no 

dogma da Imaculada conceição, no centenário da imaculada 

conceição. (...) então ele fez a gruta nessa época, foi uma 

comemoração. Nem foi pelo inverno, nem por nada, foi por isso. Tem 

escrito lá na gruta. E o dia 27 de novembro é o dia da medalha 

milagrosa. Ela foi benta em 4 de dezembro de 54 (Maria, 24 de 

novembro de 2019).  

 

 Deste modo a placa que está na gruta é considerada como o marco oficial, sendo 

o 27 de novembro como o dia de comemoração da Medalha milagrosa e o 4 de dezembro de 

1954, dia da bênção da gruta, uma alusão ao centenário do Dogma da Imaculada Conceição. 

As narrativas ainda são desencontradas, pois há quem considere que o mês de novembro foi 

escolhido pela proximidade com as festividades de emancipação do município, que ocorre no 

dia 22 de novembro. 

Já nos momentos finais do encontro, buscamos algumas afirmações quanto à 

importância da entrega deste material. Para Manuel: “É muito importante isso aqui, quando 

você divulga alguma coisa de trabalho, porque tem muito jovem em Chaval, eles vão tendo 

aquela luz também. Pensando um dia ser tal qual. (...) de seis saem dois ou três, porque aqui 

tem muita gente para ocupar as universidades” (Manuel, 24 de novembro de 2019).  Neste 

sentido Manuel entende essa volta, essa reunião e devolutiva como importante para os jovens 
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da cidade que ao ver uma pesquisadora retornar e mostrar os caminhos percorridos pode 

incentivar os jovens a estudar e seguir o caminho da universidade. Já Rosa apresenta um olhar 

diferente: “(...) Porque um testemunho desse é importante, pra pessoa manter a fé, cada vez 

mais, eu acho” (Rosa, 24 de novembro de 2019). Têm-se aqui a importância da devolutiva 

como ferramenta e oportunidade de manutenção da fé. Neste encontro, o grupo presente 

percebeu que a entrega do escapulário deveria ocorrer na própria gruta, durante a novena, para 

que as pessoas tomassem conhecimento do que estava acontecendo.  

Desta forma, a entrega oficial do escapulário aconteceu entre a novena e a missa. 

Anunciado pela Irmã Luciana
37

, responsável pelo cerimonial (Figura 13). Em meio aos 

presentes, um breve relato do percurso da pesquisa, indicando a presença nos festejos de 

2017, a ida ao santuário e o retorno com aquilo que seria um presente um reconhecimento do 

santuário pelos trabalhos realizados na paróquia em Chaval inserindo-a na Família Nossa 

Senhora de Lourdes.  

 

Figura 13 - Composição da entrega do material em Chaval - Ceará 

 

Fonte: Imagem cedida por João Pedro Souza Sobrinho, Nov. 2019.  

 

Emocionado, Josiel, um membro do terço dos homens se aproximou e fez a 

entrega de um livro da missa com agradecimentos por escrito e disse: “Aqui está uma pequena 

lembrança em nome do terço dos homens” (Josiel, 24 de novembro de 2019). Irmã Luciana 

tomou a palavra e de forma breve destacou para os presentes a importância daquele gesto para 

a paróquia e concluiu: “Em nome de todos agradecemos por este presente. Agora eu peço 

                                                 
37 Nome real da Irmã. 
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uma salva de palmas a Nossa Senhora de Lourdes”. Após a entrega foi sinalizado que todo 

aquele material (Banner e escapulário) ficaria exposto na casa paroquial. 

Nas redes sociais da paróquia o agradecimento veio por meio de postagem de 

fotografias do dia da entrega (Figura 13). À esquerda no momento da apresentação do Banner 

e das fotografias na Igreja em Chaval e à direita o momento da entrega do material durante a 

cerimônia religiosa na Gruta de Lourdes, recebido pela Irmã Luciana. As fotografias foram 

tiradas por João Pedro Souza Sobrinho e foram cedidas pela Pastoral da Comunicação 

(Pascom) da Paróquia. 

 Conforme etapa metodológica de pós-campo, efetuamos a análise e 

sistematização dos eventos em Chaval. A partir da integração, visitação e leitura de 

documentos oficiais, foi possível avançar para a etapa de projeções, no sentido de trazer 

proposições que serão sistematizadas ainda neste capítulo. 

 

5.2.2 A dinâmica de devolutiva em Lagoa do Piauí, Piauí 

 

Para dar continuidade às conexões pretendidas, as etapas metodológicas que 

compõem a dinâmica de devolutiva são realizadas. No pré-campo o contato direto com a 

responsável pela gruta de Lourdes em Lagoa do Piauí permitiu a troca de informações e a 

tomada de decisão para a data da entrega. Foi escolhido o dia 14 de dezembro, pois seria a 

última missa na fazenda naquele ano e a organizadora pretendia finalizar o momento 

oferecendo um lanche aos presentes.   

Na gruta de Lourdes na fazenda da Betânia, em Lagoa do Piauí, a dinâmica de 

exposição e entrega aconteceu de forma diferenciada. Na etapa em-campo ao chegar à 

fazenda, com o material em mãos (escapulário, banner e o álbum) a possibilidade de estar no 

santuário, com um fluxo menor de pessoas, permitiu o contato com novos grupos. Apresentei 

as fotografias aos funcionários que zelam e moram na fazenda (caseiros), aos visitantes de 

passagem pelo santuário e a um grupo de crianças que estavam numa atividade da catequese e 

moravam em Monsenhor Gil, uma cidade vizinha. 

Ainda com certa antecedência do horário da missa, nos reunimos na sala da casa 

principal com a presença de Ângela, Rita e João, membros da família responsável pela gruta. 

Amparada por um roteiro, com perguntas semiestruturadas (Apêndice I). Ao relatar como foi 

estabelecido o vínculo entre os santuários, Ângela questiona: “Quem foi o seu elo no 

santuário na frança? Como você teve acesso às pessoas de lá?” (Ângela, 14 de dezembro de 

2019). Explico que os meios de contato através do site oficial funcionam e é algo acessível. 
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Na sequência, enquanto visualizam o álbum de fotografias, descrevo como são desenhados os 

espaços, os gestos e as cerimônias em Lourdes. Com o álbum em mãos, Ângela pergunta: “E 

o que é lá em Chaval? É uma capela?” (Ângela, 14 de dezembro de 2019). Aproveito a 

abertura para uma breve descrição das festividades que lá ocorrem. 

Na continuação, pergunto se alguém da família já esteve em Lourdes e Ângela 

responde: “Nós nunca tivemos o privilégio de ir, (...) uma tia da mamãe, já foi, mas não 

assim, nós aqui dessa geração agora. Ainda não deu certo de irmos lá conhecer” (Ângela, 14 

de dezembro de 2019). Neste sentido percebemos que Ana 
38

e os seus familiares mais 

próximos (filhos, sobrinhos e netos) ainda não foram ao santuário na França, mas a vontade 

existe e foi reforçada com o estabelecimento dessa ligação. Mais uma vez obtive a 

confirmação de que a gruta é particular e não possui vínculos com a diocese. Quanto ao 

sentimento de ser responsável pela gruta, para Ângela:  

 

Muita gratidão, porque já é uma coisa que vem da nossa Tia né. Tia-

avó. E assim, pra gente é uma satisfação muito grande, a gente tomar 

de conta (...). Pra gente é um presente de Deus. É um privilégio ter 

uma gruta dessa, um local de oração, e a gente mesmo da família já 

recebemos muitas graças. E o que a gente pretende é seguir, já que já 

vai fazer 72 anos em fevereiro, e  o que a gente pretende é continuar. 

(Ângela, 14 de dezembro de 2019). 

 

Embora a fazenda da Betânia seja considerada como um ponto turístico, pois 

recebe visitas e está voltada para as pessoas de fora da comunidade, no meio dos relatos, veio 

a afirmação de que não há uma intenção da família em propagar ou divulgar aquele lugar. A 

justificativa é de não querer que se torne um lugar de divertimento ou realização de 

piquenique, ou consumo de bebidas alcoólicas, mas sim estabelecer um lugar de passagem 

para rezar e fazer orações. Percebemos o receio a partir das afirmativas, para que a 

manutenção do lugar e das atividades continuem sem interferência externa e não saia do 

controle da família. Como resgate do histórico da construção da gruta, Rita aproveita para 

contar que na época da sua construção (1948), não havia estrada para acessar o local da gruta, 

identificando as dificuldades e distâncias de Monsenhor Gil, por exemplo. E foi a partir do 

desejo da tia (Maria Carmeli) com o Frei, que tomaram a iniciativa da construção da gruta. 

Com a propagação de sua existência, o volume de visitantes foi aumentando a cada ano. A 

estrada então foi construída, e por coincidência passou próxima à gruta. 

Após este encontro fomos para a celebração e em seguida estabelecemos a 

                                                 
38 Proprietária e principal responsável pela gruta, citada no capítulo 3 deste estudo.  
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dinâmica de exposição e entrega do material. Uma estrutura audiovisual foi montada ao lado 

da gruta e os presentes foram informados que haveria uma apresentação (Figura 14).  

 

Figura 14 - Composição da entrega do material em Lagoa do Piauí – PI 

 

Fonte: Foto divulgação da rede social da gruta de Lourdes – Fazenda da Betânia, dez. 2019.   

 

Diante do público, uma breve contextualização do que estava acontecendo. A 

exibição de três vídeos
39

 de curta duração, produzidos pelo santuário de Lourdes, manteve a 

atenção do público. Os vídeos traziam as imagens do santuário de Lourdes, com destaque para 

a gruta das aparições, o banho nas piscinas e a procissão das velas. 

Para finalizar o momento, realizamos a entrega do escapulário à Ana (Figura 14). 

Estabelecendo o elo entre os santuários de Lourdes e de Betânia. Diante da emoção esboçada 

veio o agradecimento de Ana: “Esse é um presente para todos nós. Agradeço em nome da 

família e de todos os presentes.” O recebimento diante do público traz em certa medida 

visibilidade à gruta e propicia a divulgação entre o público habitual. Ainda na (Figura 14) o 

destaque para a apresentação dos vídeos e as fotografias tiradas com o público e com os 

membros da família responsável pela gruta.  

                                                 
39 ALLER aux piscines et ramener de l´eau. 2016. 1 vídeo (1,14 min). Disponível em : 

https://www.youtube.com/watch?v=c1HIy8d88x8&list=PL2fBaIU3WZ216BD5PkiQ_a4XyXVEF_0h5&index=

9. Acesso em : 4 jul. 2017. 

PARTICIPER à une procession. 2016. 1 vídeo (1,32 min). Disponível em : 

https://www.youtube.com/watch?v=2QuNwSYAD4A&list=PL2fBaIU3WZ216BD5PkiQ_a4XyXVEF_0h5&ind

ex=10. Acesso em: 4 jul. 2017.  

LOURDES vu du ciel: une vídeo époustouflante! 90 secondes d´images prises avec un drone. 2016. 1 vídeo 

(1,32 min). Disponível em :   

https://www.youtube.com/watch?v=XY61fI84kaA&list=PL2fBaIU3WZ216BD5PkiQ_a4XyXVEF_0h5&index=

11. Acesso em: 4 jul. 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=c1HIy8d88x8&list=PL2fBaIU3WZ216BD5PkiQ_a4XyXVEF_0h5&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=c1HIy8d88x8&list=PL2fBaIU3WZ216BD5PkiQ_a4XyXVEF_0h5&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=2QuNwSYAD4A&list=PL2fBaIU3WZ216BD5PkiQ_a4XyXVEF_0h5&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=2QuNwSYAD4A&list=PL2fBaIU3WZ216BD5PkiQ_a4XyXVEF_0h5&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=XY61fI84kaA&list=PL2fBaIU3WZ216BD5PkiQ_a4XyXVEF_0h5&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=XY61fI84kaA&list=PL2fBaIU3WZ216BD5PkiQ_a4XyXVEF_0h5&index=11
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Após as dinâmicas estabelecidas em Chaval e Lagoa do Piauí, podemos observar 

os contrastes. Em Chaval o encontro marcado de forma mais privativa, com um grupo menor, 

propiciou a conversa, troca de experiências e a tomada de decisão por parte dos mesmos de 

que a entrega deveria ocorrer em frente a um público maior. Já em Lagoa do Piauí o encontro 

privativo ocorreu inicialmente com membros da família e com intervenções no decorrer da 

tarde no santuário com os pequenos grupos já citados. O material chegou para o público da 

missa somente como uma apresentação, desta forma não propiciou a abertura para tirar 

dúvidas, capturar curiosidades ou depoimentos.  

 

5.3 A análise de demandas como ferramentas de proposições 

 

A efetivação da entrega gera reações diferentes, acompanhar todos os 

desdobramentos só se justificaria com uma vivência mais aproximada, trabalhando com as 

diferentes lideranças e fortalecendo os vínculos com as localidades. Ao mesmo tempo em que 

foi inviabilizado esse contato presencial, outras frentes foram construídas para possibilitar o 

reconhecimento destes santuários como portadores de sua identidade, o reconhecer-se como 

legítimos, não somente por este vínculo estabelecido, mas pela trajetória desempenhada ao 

longo destes anos.  

O acompanhamento dos santuários festivos e de suas redes de conexões permite a 

análise das demandas por meio de indicativos e contribui para o planejamento na perspectiva 

de expansão dos mesmos. É fundamental ressaltar que a metodologia aplicada para a 

composição das proposições constituiu-se através do levantamento de pontos que 

consideramos como possibilidades de melhorias e em medidas a serem trabalhadas para a 

manutenção e fortalecimento das práticas já realizadas.  

Após as etapas empíricas, diante das ferramentas aproximativas e do 

estabelecimento dos vínculos, as proposições são como desdobramentos tomados com base na 

análise das demandas capturadas em campo e dos dados obtidos por meio de documentos 

oficiais pesquisados. As propostas são direcionadas no sentido de fomentar estratégias de 

investimento que viabilizem o turismo religioso terapêutico, com medidas para a manutenção 

dos lugares e de suas ligações em diferentes escalas. Assumindo como objetivo proporcionar a 

manutenção da fé para além dos períodos de festividades de Lourdes. As proposições 

assumem o desequilíbrio, pois no decorrer do próprio processo de recolha e tratamento de 

informações, o nível de interação não ocorreu de forma equilibrada, por fatores não 

controlados, por exemplo, nível de abertura comunicacional, oferta de mobilização e 
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iniciativas de grupos locais, bem como o conhecimento aproximativo das políticas públicas 

relacionadas à dinâmica turística e patrimonial em cada estado.  

A base utilizada para a etapa de proposições foi construída a partir do 

acompanhamento dos festejos de Lourdes em Chaval - novembro de 2017 e Lagoa do Piauí - 

fevereiro de 2018 bem como dos respectivos retornos para as devolutivas. Neste sentido, 

reunimos um conjunto de dados e informações obtidos por meio de conversas e entrevistas. 

Ademais estruturamos um levantamento desses lugares e suas dinâmicas a partir de dados 

obtidos em documentos específicos (Plano Plurianual, PDITS, Mapa turístico) e pelo 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Datasus e IBGE. Para os próximos 

subitens (5.3.1 e 5.3.2) nomeados de proposições, destacamos as fragilidades e as 

possibilidades para a composição de um planejamento que considere a discussão desses 

pontos como meio de qualificar e projetar ações que possam levar esses lugares a alçar novos 

patamares e inseri-los numa dinâmica local/regional. O resultado surge como novas frentes de 

atuação. Lançamos o olhar para os aspectos estruturais e de mobiliário das grutas de Lourdes 

em Chaval e Lagoa do Piauí, bem como as estratégias estabelecidas nas festividades de 

Lourdes e as dinâmicas turísticas que extrapolam o lugar.  

 

5.3.1 Proposições para a Pedra da Gruta de Lourdes em Chaval - CE 

 

Para a composição de uma etapa propositiva, reunimos uma série de demandas 

obtidas tanto pelas entrevistas como pelas anotações e observações feitas em caderno de 

campo a partir das visitas à pedra da gruta em Chaval, durante a realização dos campos 

empíricos. Para os dados oficiais, fizemos a análise de dados específicos que serão 

demonstrados neste subitem.  

Ao lançarmos o olhar para a gruta de Lourdes de forma objetiva, reunimos no 

(Quadro 2) os pontos e propostas, agrupando-os em termos de acessibilidade, conforto e 

segurança e aspectos da composição do cenário (GOMES; FORT-JACQUES, 2010). 

Identificamos assim, os pontos da gruta que precisam melhorar na acessibilidade, como os 

objetos que compõem o cenário podem ser preservados e aspectos para a permanência do 

devoto na área da gruta. As proposições têm em consideração a acessibilidade motora, 

sensorial, visual. Neste sentido é preciso pensar as maneiras de acessar a gruta com segurança, 

permitir que os sujeitos identifiquem os materiais expostos e de forma autônoma percebam a 

paisagem a sua volta. Organizar a exposição e catalogação dos ex-votos propicia a 

visibilidade e valoriza a memória dos rituais, reforça o apelo da saúde e cura no universo dos 
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pedidos e agradecimentos em formas concretas. É válido ressaltar que a ausência dos ex-votos 

reforça a invisibilidade destas manifestações e a catalogação destes e de outros materiais está 

prevista em planos de salvaguarda do IPHAN como em Brasil (2015b). Observamos que a 

fonte, por estar em constante modificação não tem uma identidade visual, a definição da 

mesma com uma participação ampla da comunidade pode estabelecer aproximações. O 

indicativo para a instalação de uma placa com a história da construção da gruta e do período 

da festividade consiste em material que contribui para a propagação de uma narrativa da 

história oficial com diminuição de ruídos de comunicação para os visitantes. Pensar o espaço 

de permanência é proporcionar principalmente conforto, segurança e o abrigo de sol e chuva. 

 

Quadro 2 - Identificação de pontos e propostas - Pedra da Gruta de Lourdes Chaval - CE 

Ponto identificado Proposta 

Acessibilidade:  

+ Escadaria com corrimão; 

+ Placa de data de inauguração 

do santuário e seu idealizador; 

- Placas informativas; 

Projeto para rampa de acesso à gruta e estabilidade no terreno no espaço 

da gruta no topo da pedra; 

Implantação de placa com a história da construção da gruta e o período 

da festividade; 

Acessibilidade a partir de placas em autorrelevo e outra parte escrita com 

a descrição do panorama da cidade do alto da gruta, contendo a indicação 

de pontos principais. 

Conforto e Segurança: 

- Local adequado para sentar; 

- Banheiros; 

- Arborização; 

- Áreas cobertas; 

Instalação de bancos para descanso e contemplação, com vista para gruta 

e paisagem;  

Instalação de Banheiro / Lavatório para as mãos; 

Arborização, proporcionar sombras, conforto térmico; 

Instalação de área coberta para abrigo de sol e chuva. 

Composição do cenário:  

+ Velas acesas no chão ao pé da 

grade da gruta; 

+ Ex-votos jogados em qualquer 

lugar da gruta / retirados; 

+ A fonte da gruta muda 

constantemente; 

Instalação de Veleiro, local adequado para acender as velas; 

Estrutura para exposição de ex-votos e sua catalogação;  

Definir a composição da fonte, manutenção da sua imagem. 

Fonte: elaboração da autora, 2020. Legenda: o sinal (+) indica a presença, sinal (–) indica a ausência.  

 

Com relação às estratégias das festividades de Lourdes em Chaval, verificamos no 

material de divulgação (por meio eletrônico) a constante variação das atividades durante as 

novenas entres os anos de (2014 - 2019). A dependência por iniciativas dos párocos e seus 

auxiliares resulta em mudanças nos rituais que perpassam os dias de novena, por exemplo, a 

realização de procissão fluvial entre os anos de 2014 - 2016 e a ausência em anos seguintes, 

com a mudança do pároco. Identificamos em campo que o diálogo com os eventos que 

ocorrem paralelamente à festividade de Lourdes já existe, como exemplo, as cavalgadas, 

festivais gastronômicos e feiras colaborativas, os mesmos já fazem parte do calendário festivo 

da cidade, no entanto verificamos a ausência de divulgação de forma conjunta desses eventos, 

sendo esta uma oportunidade de conectar e ampliar a divulgação dos mesmos.  
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Diante das dificuldades de encontrar documentação e ou registros da festividade 

de Lourdes, apontamos para a criação e manutenção de um banco de imagens com fotos e 

vídeos sob a responsabilidade da paróquia e em parceria com outras iniciativas do município. 

Ainda para a composição desse banco, indicamos a produção de documentos escritos e a 

realização de documentários fílmicos, com o resgate de relatos e testemunhos dos períodos de 

construção da gruta, as mudanças que ocorreram ao longo destes anos, bem como os eventos, 

imprevistos e situações inusitadas nas festividades. Cabe ressaltar a importância da 

participação popular para identificar os moradores mais antigos ou representantes que possam 

contribuir com esses relatos. Resgatar os atores sociais da festividade de Lourdes como os 

carregadores do andor e as suas técnicas para subir as escadarias, os responsáveis pela 

montagem do andor e as promessas por detrás das flores que são ofertadas. Este levantamento 

resultaria em material rico não só para a paróquia, mas para os participantes das festividades e 

munícipes.  

Para as dinâmicas que vão além da festividade de Lourdes, é importante destacar 

que o Coletivo Ágora Chaval
40

, desenvolve uma série de iniciativas no município de Chaval, 

dentre elas a criação de  um roteiro turístico pela cidade, ainda em fase de testes e sem a sua 

divulgação oficial (Anexo K). 
41

O coletivo vem realizando o registro audiovisual de 

narrativas, para o resgate da memória da cidade com antigos moradores. Dentre as atividades, 

incentiva rodas de conversas, trabalha pela conscientização da sustentabilidade do meio 

ambiente e busca valorizar a cultura local, por meio da criação da cooperativa dos produtores 

locais, que incorporam atividades relacionadas ao artesanato, produção de alimentos e 

prestação de serviços. No âmbito da cultura, segundo o Ceará (2019) a Associação União dos 

Moradores do Jatobá em Chaval foi reconhecida pela Secretaria da Cultura do Ceará em 2019 

como uma coletividade pelo fazer cultural da farinhada. Indicando que o coletivo preserva a 

forma artesanal de fazer a farinha com base na herança indígena e africana (CEARÁ, 2019).  

A partir dos pontos demonstrados, como pensar a cidade como possibilidade 

turístico-terapêutica numa escala local/regional? Fizemos um levantamento da oferta turística 

que é divulgada oficialmente e em seguida a oferta e cobertura de serviços de saúde no 

município de Chaval.  

Num levantamento de oferta de atrativos turísticos, elaboramos a partir do Brasil 

(2014) o (Quadro 3) que apresenta a oferta de atrativos classificados como naturais e recursos 

                                                 
40 Uma iniciativa de jovens pesquisadores, artistas e moradores da cidade de Chaval. 
41 Selecionamos os principais pontos do roteiro, para ter acesso ao material completo, entrar em contato com o 

coletivo: magorachaval@gmail.com.  

mailto:magorachaval@gmail.com
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culturais. Selecionamos os municípios cearenses que compõem a rota das emoções. Em 

Chaval, apenas o porto do mosquito é listado como um atrativo. Sem o indicativo da gruta ou 

qualquer outro ponto ou festividade da cidade. Nos demais municípios o destaque são as 

praias e a culinária. O turismo religioso é apontado apenas em Cruz e Jijoca. 

 

Quadro 3 - Oferta de atrativos naturais e recursos culturais 

Município Atrativos - Naturais Atrativos - Recursos Culturais 

Chaval Porto do Mosquito; Faz parte da APA Delta do 

Parnaíba e APA da Ibiapaba; 

Não listado 

Cruz Praia do Preá, Praia da Formosa, Lagoa Azul, 

Açude da Prata, Lagoa da Cruz, Lagoas 

temporárias; Faz parte do Parque Nacional de 

Jericoacoara e APA Lagoa de Jijoca; 

Gastronomia típica, Turismo 

religioso - Igrejas: Bíblica, Matriz, 

de Monteiros e de Caiçara, 

Monumento Francisco de Assis; 

Barroquinha Praia de Bitupitá, Farol de Bitupitá, Praia Nova, 

Lagoa da Praia Nova, Mangue / Rio Timonha, 

Barra dos Remédios, Pontal das Almas, Praia das 

Curimãs, Currais de pesca; Faz parte da APA Delta 

Parnaíba; 

Eventos: Regata de Canoa, Páscoa, 

Carnaval; 

Camocim Polo pesqueiro, Rio Coreaú, Ilha do Amor, Barra 

dos Remédios, Tatajuba, Lagos do Boqueirão, 

Lagoa da Torta, Lago Seco, Praia das Barreiras, 

Praia do Guriú, Duna do Funil, Falésias, Dunas 

móveis, Coqueiros ondulantes;  Faz parte da APA 

de Tatajuba; 

Manifestações folclóricas, 

Artesanato, Construções históricas 

preservadas; 

  

Jijoca Pedra Furada, Duna Pôr-do-Sol, Serrote, Lagoa de 

Jijoca, Mangue Seco (cavalo marinho), Farol de 

Jericoacoara, Lagoa: do Paraíso, Azul, da Pinguela, 

da Torta, do Coração, Tatajuba, Guriú. Faz parte do 

Parque Nacional de Jericoacoara, APA Lagoa de 

Jijoca; 

Igreja de Santa Luzia e de Nossa 

Senhora de Fátima, Núcleo de Arte, 

Educação e Cultura. Culinária 

internacional, tradicional, 

Caranguejo, peixes e camarões; 

Fonte: Brasil (2014). Adaptação da autora, 2020.  

 

  Conforme indicado neste estudo, a cidade de Chaval possui uma série de trilhas por 

suas pedras e possui um calendário de eventos e festividades durante o ano. Portanto, 

entendemos que o documento oficial consultado tem uma falha metodológica em sua 

composição dos atrativos dos municípios citados. O mesmo leva em consideração 

informações obtidas somente por meio da oferta de empresas de turismo. Neste sentido, 
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indicamos a composição de um material gráfico para a divulgação da oferta turística em 

Chaval, pois se não há informativo oficial, essas informações não circulam e desta forma 

mantêm a sua invisibilidade na referida rota das emoções.  

Na continuidade dos levantamentos, na perspectiva de perceber as fragilidades 

com relação à estrutura da saúde no município verificamos a oferta de atendimento básico de 

saúde, como dentistas, clínicas, hospital que atende traumas, doenças graves. Deste modo, 

identificamos, segundo dados do IBGE, Brasil (2020a), que Chaval conta com apenas 6 

estabelecimentos de saúde, exclusivos na esfera administrativa pública municipal, com 

atendimento emergencial somente para clínica médica e obstetrícia, destes somente 1 

estabelecimento para internação, totalizando no município 41 leitos (IBGE, 2020a). Já os 

dados atualizados em julho de 2020 via CNES (2020) lista de forma específica os 

estabelecimentos: Academia da saúde, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Centro de 

fisioterapia, Hospital Municipal, sala de estabilização de Chaval, e outras 6 Unidades básicas 

de saúde – Programa de Saúde da Família - PSF, todos de gestão municipal. Os dados de 

serviço de saúde apontam para a existência de cuidados básicos e primários, no entanto, para 

as especialidades e maiores complexidades os pacientes são encaminhados para centros 

regionais, como Sobral, a aproximadamente 170 km. 

Com a série de sujeitos e espaços que apontamos nas modalidades das paisagens 

religiosas (Esquema 2, p.45), outras formas de verificação de um cenário terapêutico para a 

cidade pode priorizar o levantamento de centros de terapias holísticas e centros religiosos. As 

proposições levantadas até aqui, são como respostas às demandas verificadas em campo, tanto 

nos dias de acompanhamento das festividades de Lourdes em novembro de 2017 como no 

retorno como devolutiva em novembro de 2019. Concentramos os esforços principalmente na 

análise da gruta e seu entorno, apontando fragilidades e proposições enquanto potencial para a 

visitação e como centro acolhedor na paisagem turística terapêutica da cidade de Chaval. 

 

5.3.2 Proposições para a Gruta de Lourdes da Betânia em Lagoa do Piauí - PI 

 

Para a composição de um novo conjunto de proposições, reunimos na mesma 

sistemática, as demandas obtidas a partir das conversas, entrevistas e anotações em caderno de 

campo. As mesmas foram capturadas na gruta de Lourdes da Betânia em Lagoa do Piauí 

durante as festividades de Lourdes em fevereiro de 2018 e na dinâmica de devolutiva em 

dezembro de 2019. Reunimos no (Quadro 4) as possibilidades de melhorias na perspectiva da 

acessibilidade, conforto e segurança e composição do cenário, pois entendemos que esses são 
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pontos fundamentais para a manutenção das práticas rituais e que propiciam o acolhimento 

dos visitantes.     

Conforme Piauí (2013) a área externa da gruta passou por uma obra de 

requalificação em 2013, com recursos do governo estadual do Piauí, estimados em 900 mil 

reais. Com a requalificação têm-se pontos de acessibilidade no entorno da gruta e nas áreas de 

sanitários. Identificamos a ausência de acessibilidade na área de bebedouros e nos espaços 

entre a gruta e a sala de ex-votos. Para as áreas de descanso, há bancos e árvores espalhadas 

pelo terreno, mas não há uma área coberta que proteja efetivamente em dias de chuva e/ou sol 

intenso.  

 

Quadro 4 - Identificação de pontos e propostas para a gruta de Lourdes da Betânia – Lagoa do Piauí - PI 

Ponto identificado Proposta 

Acessibilidade:  

+ Entrada acessível; 

+ Placas informativas área externa; 

- Gruta; 

- Área dos bebedouros,  

- Sala de ex-votos;  

- Placa com data de inauguração do 

santuário e seu idealizador; 

Rampas de acesso à gruta e estabilidade no terreno no espaço 

entre gruta e sala de ex-votos; 

Rampas de acesso aos bebedouros; 

Implantação de placa na área interna do santuário com a história 

da construção da gruta e o período da festividade; 

Acessibilidade a partir de placas em autorrelevo com a descrição 

do santuário;  

Conforto e Segurança: 

+ Local adequado para sentar; 

+ Banheiros acessíveis; 

+ Arborização (pequeno porte); 

- Áreas cobertas; 

Instalação de área coberta para abrigo de sol e chuva; 

Composição do cenário:  

+ Sala de ex-votos; 

+ Veleiro 
 

Catalogação dos ex-votos;  

 

Fonte: elaboração da autora, 2020. Legenda: o sinal (+) indica a presença, sinal (–) indica a ausência.  

 

Se comparado ao santuário em Chaval a gruta em Lagoa do Piauí tem a 

acessibilidade num nível mais apropriado. Apresenta acessibilidade em condições mais 

avançadas. O cenário também está composto por elementos que favorecem os rituais e ainda 

apresenta certo nível de conforto e segurança aos seus visitantes. Por tanto, as proposições são 

direcionadas a preservação e manutenção do material existente e ocorrências pontuais de 

melhoria na acessibilidade.  

Na perspectiva da dinâmica do lugar e das possibilidades de melhorias o santuário 

encontra-se aberto todos os dias para a visitação, realiza missas no segundo sábado de cada 

mês, com um público de Lagoa do Piauí e Demerval Lobão. Como forma de capturar a 

origem e o fluxo dos seus visitantes, o santuário pode estabelecer um livro de registro na sala 

de ex-votos. Diante da ausência de registros fotográficos e documental, cabe estabelecer com 
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a família proprietária do santuário o resgate e a produção de material escrito e fílmico com a 

história da construção da gruta. Neste material a presença dos líderes religiosos que fizeram 

parte das festividades de Lourdes e da dinâmica deste lugar é fundamental, pois traz as 

estratégias de uma festividade que não é de iniciativa oficial da diocese, mas sim de uma 

iniciativa particular. Outros aspectos a considerar diz respeito ao resgate e catalogação de 

fotos dos festejos de anos anteriores, testemunhos, acontecimentos marcantes, desafios 

vivenciados ao longo destes anos. Todo este material pode ser construído a partir de uma meta 

de comemoração dos 80 anos da gruta, no sentido de fazer um resgate, catalogar ex-votos, 

pensar na possibilidade de estabelecer parcerias com uma biblioteca, museu ou instituição que 

queira fazer a manutenção dos arquivos e da memória deste lugar. 

Com relação a dinâmica dos festejos de Lourdes, para além da novena na gruta 

nos dias que antecedem a festa do 11 de fevereiro, identificamos a ligação com eventos 

paralelos. Dentre elas a cavalgada que ocorre no dia anterior e caminhadas realizadas no dia 

do festejo com saídas das cidades vizinhas. A Festividade de Lourdes consiste na celebração 

de missas, realização de batizados, tendo como ápice o encerramento com a chuva de pétalas 

de rosas e a queima de fogos de artifício. A participação dos membros da família responsável 

pela gruta é ativa, ocorrem em diferentes momentos da celebração, desde o agradecimento 

pela vinda dos fiéis, homenagens prestadas às pessoas que fizeram parte da história da gruta, e 

o apoio na animação do público. A líder da família, na figura de Ana, está presente na reza de 

terços, no acolhimento dos padres e apoio constante na organização e realização do evento. 

No dia da festa durante as celebrações e nos intervalos, há aglomeração no espaço 

da gruta e da fonte, o espaço é limitado e devido ao grande volume de público, ressaltamos a 

importância da presença de corpo de bombeiros e assistência médica bem como a elaboração 

de um plano de segurança e controle de multidões. Devido.  

A partir do acompanhamento das festividades de Lourdes, nos períodos citados, 

destacamos alguns momentos de sua dinâmica, acompanhados de proposições para melhorar a 

festa nos seus diferentes aspectos. Com relação à alimentação, durante o dia da festividade, há 

apenas uma pequena estrutura com a venda de lanches rápidos, vendedores ambulantes para a 

venda de água e sorvete. Neste ponto há possibilidades para a iniciativa de oferta de almoços 

a preços acessíveis por parte daqueles que já produzem refeições na cidade de Lagoa do Piauí, 

o que poderia gerar recursos indiretos para o município. A ausência de oferta faz com que as 

pessoas tragam a sua própria alimentação, porém esse momento de partilha e convívio 

também é importante para as trocas de experiências.  

A divulgação da festividade de Lourdes por parte das redes oficiais da gruta 
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ocorre de forma limitada, restrita aos poucos dias que antecedem o evento e no próprio dia 

com a divulgação das imagens da festa. Já a prefeitura de Lagoa do Piauí faz a divulgação 

com a indicação de disponibilização de transporte gratuito para a gruta, passando pelas 

localidades rurais e partindo de um ponto central da cidade. O fretamento dos transportes para 

a gruta também é realizado nas cidades vizinhas, por meio de iniciativas de políticos, 

lideranças religiosas e comunitárias. Consideramos pertinente a criação de um plano de 

divulgação nas redes oficiais, o envio de convites personalizados para aqueles que já 

participam bem como o levantamento de um novo público a ser contactado.  

Quanto à identificação da gruta como atrativo, embora citado pela proprietária 

Ana  como segundo santuário mais visitado (capítulo 2), não há registros oficiais ou de 

iniciativa local para confirmar esta afirmativa. Para capturar os atrativos de Lagoa do Piauí e 

de cidades próximas, identificamos no PDITS Polo de Teresina Brasil [2013?] quando o polo 

ainda contava com 14 municípios, um conjunto de atrativos turísticos divididos nos seguintes 

segmentos: Atividade econômica, cultural, evento programado e natural. Os mesmos 

correspondiam a um total de 203 atrativos.  

 

Quadro 5 - Oferta de atrativos naturais e recursos culturais 

Município - 

Piauí 

Atrativos - Naturais Atrativos - Recursos Culturais. 

Castelo do 

Piauí 

Cachoeira das Arraias; Cânion Rio Cais; Cânion Rio 

Poty; Cânion São Miguel (Esporão); Castelo das 

Barrocas do Miguel; Castelo dos Tucuns do Miguel; 

Comunidade Picos dos André; Parque Municipal da 

Pedra do Castelo; 

Sítios arqueológicos – comunidade 

Picos dos André, Igreja Matriz Nossa 

Senhora do Desterro; Museu do Tito; 

Paróquia Nossa Senhora das Graças; 

 

Lagoa do 

Piauí 

- Gruta de Lourdes da Betânia. 

 

Monsenhor 

Gil 

Açude Cai N´água – Monte Alegre, Balneário Natal; 

Poço Azul; Riacho da Cruz; Riacho de Santa 

Bárbara; 

 

Igreja Matriz Menino Deus; Memorial 

Carlos Prestes; Morro do Cruzeiro (Via 

Sacra);  

 

Santa Cruz 

dos Milagres 

Balneário São Nicolau 

 

 Paróquia Santa Cruz dos Milagres.  

 

Fonte: PDITS Polo de Teresina, Brasil [2013?]. Adaptação da Autora, 2020.  

 

Neste sentido, destacamos no (Quadro 5) um compilado desses dados 

disponibilizados no PDITS para os atrativos naturais e recursos culturais dos municípios de 

Castelo do Piauí, Lagoa do Piauí, Monsenhor Gil e Santa cruz dos milagres, também 

considerados por seus atrativos religiosos.  

Ainda segundo o documento em análise a Gruta de Lourdes da Betânia não 

aparece como local de relevância regional, apenas de alcance local. O documento Brasil 

[2013?] destaca como destinos prioritariamente do segmento religioso os municípios de 
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Lagoa do Piauí com a Gruta de Lourdes, Monsenhor Gil com as celebrações da Semana Santa 

no Morro do Cruzeiro, Santa Cruz dos Milagres com a Igreja Matriz e o Olho D´água Santo. 

No município de Castelo do Piauí destaca-se com o Parque Municipal Pedra do Castelo, 

marcado pelo encontro da imagem de N.S. do Desterro em uma das Grutas do Castelo da 

Pedra [BRASIL, [2013?]. 

Neste sentido, como estabelecer a proposição de um caminho turístico terapêutico 

para Lagoa do Piauí? Segundo o IBGE, Brasil (2020b) para os dados de saúde em Lagoa do 

Piauí, a situação é preocupante. Conta com apenas 1 estabelecimento de saúde de atendimento 

ambulatorial, exclusivo na esfera administrativa pública municipal, sem atendimento 

emergencial ou leitos (IBGE, 2020b). Os dados atualizados em julho de 2020 via CNES 

(2020) conta com os seguintes estabelecimentos: 1 posto de saúde, 2 UBS de gestão 

municipal e 1 laboratório de prótese dentário de gestão estadual. Sendo os casos de urgência e 

emergência encaminhados para a capital Teresina, a 50 km de distância.  

Diante das possibilidades de estabelecer propostas, consideramos as constantes e 

questionáveis mudanças nos critérios para a permanência do município de Lagoa do Piauí no 

polo turístico de Teresina um fator limitante para os investimentos no município. O Plano 

Plurianual 2018-2021 de Lagoa do Piauí apresenta apenas um orçamento com receitas e 

previsões de gastos, onde a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo apenas prevê 

como investimento a pavimentação que dá acesso à igreja do município e um incentivo aos 

folguedos (LAGOA DO PIAUÍ, 2017). Não há participação popular ou registro delas para a 

discussão do orçamento municipal e levantamento de demandas. Desta forma tem-se a 

manutenção da ausência de estruturas básicas que propiciem o desenvolvimento de atividades 

neste município, como os meios de hospedagem e restaurantes. Com relação ao deslocamento 

entre os municípios vizinhos e a Gruta de Lourdes, não há transporte constante e acessível, os 

preços são elevados, uma média de 8 reais (ida e volta em 2019).  

Para a proposição e composição da paisagem terapêutica de Lagoa do Piauí, 

entendemos que há diferenciação quanto aos investimentos na gruta. Embora considerado 

como atrativo local, a sua visibilidade está presente em material oficial de planejamento, 

sendo reconhecido como santuário e por reunir um volume considerável de pessoas durante os 

festejos de Lourdes. Para a gruta de Lourdes na fazenda da Betânia, apontamos melhorias nos 

aspectos de conforto e acessibilidade, salientamos as proposições de preservação dos ex-

votos, catalogação de fotografias e registros dos momentos das festividades como estratégias 

de manutenção da saúde e da fé para os que buscam acolhimento na gruta.  
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5.4 Para além do retorno 

 

Mesmo em contextos diferenciados, há possibilidades de propiciar intervenções 

nos lugares e suas festividades. O processo inicial de busca de informações e a constatação da 

ausência de fontes, bem como o acompanhamento in loco e os apontamentos realizados são 

instrumentos importantes e inserem-se na dinâmica do planejamento. Como forma de projetar 

esses lugares e ao mesmo tempo “incentivar” o fortalecimento a partir do registro de suas 

atividades é possível a partir de uma estrutura documental organizada abrir caminhos para o 

diálogo com as outras iniciativas dos respectivos municípios e ou região onde estão inseridos. 

A identificação das materialidades e de melhorias parte de experiências anteriores e 

contribuem para a tomada de decisões em ações futuras. Neste sentido, a catalogação de 

documentos e materiais diversos permitem os encaminhamentos previstos muitas vezes em 

parte dos processos de registro, seja por meio de Institutos oficiais como IPHAN ou sob 

iniciativas locais e regionais no âmbito da própria Igreja Católica. Da mesma forma, os 

registros contribuem para aumentar as possibilidades de pleitear recursos e apelar para a 

criação de rotas e ou pedido de transportes, justificados pela demanda de público para acessar 

esses circuitos.  

O apelo cultural às práticas coletivas de saúde e a cura se constitui como 

possibilidade para as frentes de investimento. A partir destas referências, uma articulação em 

prol do desenvolvimento sustentável local pode emergir dos próprios lugares estabelecidos. 

Compreende-se assim que o olhar para a saúde, a partir das estratégias devocionais permite o 

rastreio de demandas e a construção de redes, fortalecidas pelas dinâmicas sociais, políticas e 

comunicacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Durante o processo de construção desta Tese, o questionamento de Serpa (2008): 

(Como prever sem imaginar?), em constante referência ao pensamento de Gaston Bachelard 

(1884-1962) trouxe a discussão sobre o papel da imaginação na produção do 

conhecimento geográfico. O que nos faz refletir sobre uma abordagem geográfica cultural 

do fenômeno religioso tendo, na perspectiva do imaginário, uma série de possibilidades para 

se pensar as vinculações entre um santuário de projeção internacional e santuários espelhos. 

Neste sentido estão incluídos os modos de ponderar sobre os espaços vividos e suas dinâmicas 

diferenciadas, o imaginar como ferramenta para antecipar, articular bem como ouvir os 

diferentes sujeitos e estabelecer ligações. 

Tomado como referência, o Santuário de Lourdes (um complexo metropolitano 

internacional) é lido por sua dupla modelação de interfaces: cultural/devocional e de 

saúde/terapêutica. Assim temos, a partir da sua irradiação: múltiplas formas de visitá-lo em 

escalas  regionais, como nos festivos Santuários de Chaval (Ceará) e Lagoa do Piauí (Piauí). 

Logo, é preciso considerar a ideia de os santuários locais/regionais de Lourdes encontrarem 

viabilidade para responder à questão da cura devocional-terapêutica, por intermédio de suas 

próprias características geográfico-culturais de festividade, organização espacial e conexão a 

outras formas marianas de proteção à saúde.   

Neste sentido, é oportuno posicionar as singularidades na dinâmica do festejar 

específico destes lugares. Ao fazer uma leitura qualitativa da saúde pública, em seus valores 

devocionais, analisamos as marcas espaço-temporais a partir das festividades de Lourdes, 

compondo no bojo da análise as formas de visitação e suas adaptações. Assim sendo, têm-se 

as múltiplas práticas terapêuticas lidas: o enfrentar horas prolongadas de viagem, o andar 

quilômetros a pé, o participar das celebrações e eventos na cidade, e o visitar pontos turísticos 

na interatividade de que é convidado especial de uma casa divina. Ademais, capturamos os 

agradecimentos por meio dos gestos, ao trazer flores e ex-votos, acender velas, tocar e beijar a 

imagem da santa, tirar fotografias e contribuir no momento do ofertório. Portanto, 

observamos, no conjunto da manutenção das conexões estabelecidas, os atos e as falas que 

atestam o compromisso em retornar, todos os anos. E na fixação dessa memória pactuada, 

percebemos a importância de se levar para casa a água da fonte, santinhos, livro de missa, 

flores do andor, ou qualquer objeto que o faça lembrar que esteve presente.  

Por conseguinte, foi possível ler a forma como os santuários se preparam para o 

acolhimento dos fiéis, nos períodos festivos são percebidos pela particularidade dos seus 
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arranjos. O que inclui a montagem de estruturas móveis: o palco/altar, as aparelhagens de som 

e as telas de projeção. Cabe ressaltar que os devotos também são recebidos por meio de 

iniciativas independentes; e a composição do cenário festivo vem sendo marcada pela 

presença de uma série de barracas improvisadas, montadas para a venda de comidas 

e “lembrancinhas”; como objetos de pequeno valor, terços, imagens de santos e peças de 

vestuário. Ou seja, nada se exclui do movimento de integração festiva dos santuários espelho. 

Apenas ganham especificidades de reforço a identidade do modelo local de Lourdes. 

Ao considerar as centralidades que os santuários marianos representam - como a 

capacidade de estabelecer e fortalecer conexões entre fiéis e santuários - foi construído um 

caminho propositivo para contemplar as oportunidades de expandir a capacidade do 

acolhimento turístico-terapêutico em escala local/regional desses lugares. As proposições 

contemplam um imaginar para prever melhorias, no domínio dos arranjos das festividades, 

dos roteiros de visitação, como também a qualificação da infraestrutura básica de meios de 

hospedagem, alimentação e transporte. Este é o foco principal dessas considerações finais 

aqui registradas.   

Após as atividades de campo, realizadas nas etapas de devolutivas (em novembro 

e dezembro de 2019), a última fase, pós-campo (1º semestre de 2020) constituiu-se pelos 

procedimentos de sistematização, acompanhamento, contato, elaboração das projeções e 

redação do texto. Em meados de março, a Pandemia do Sars-cov-2 (síndrome respiratória 

aguda grave do coronavírus 2) exigiu o distanciamento social e medidas sanitárias 

protocolares frente a gravidade e letalidade da doença. De março a setembro de 2020 

acompanhamos virtualmente as iniciativas e reestruturações vivenciadas nos santuários 

estudados, procurando ler, mesmo a distância o impacto da pandemia nos respectivos centros 

devocionais. O rastreamento digital (nesse pós-campo não previsto pelo plano de estudos) 

permitiu-nos compreender outras estratégias de acolhimento mariano e seus desdobramentos 

em termos de visitação e aproximações com os sujeitos, apesar de todas as marcas de uma 

situação muito inesperada. Elaboramos uma série de composições para a visualização de 

algumas medidas e interações estabelecidas.  Vejamos algumas evidências que emergiram 

desse período. 

Como medida restritiva o santuário francês de Lourdes fechou o acesso de 

visitantes no dia 17 de março de 2020 a medida foi reportada tanto pelos canais oficiais do 

santuário como em sites de notícias, a exemplo de Coronavirus: Le sanctuaire de lourdes 

fermé (2020). Ainda sobre a repercussão do fechamento, foi produzido pelo santuário o 

documento Fermeture historique du sanctuaire (2020), o material reuniu o que foi publicado 
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pela imprensa em língua francesa, italiana, inglesa e espanhola. A partir do fechamento, todas 

as atividades que envolviam a recepção de peregrinos foram encerradas. As celebrações eram 

acompanhadas  exclusivamente por meio das transmissões on-line. Com a sua reabertura no 

dia 16 de maio, divulgado por meio de comunicado em seu site oficial, Réouverture du 

sanctuaire de Lourdes (2020), uma série de procedimentos foram estabelecidos, desde a 

marcação de distanciamento entre os fiéis, uso obrigatório de máscaras e o fechamento por 

período indeterminado dos banhos na área das piscinas. 

Na composição (Figura 15) é possível visualizar um recorte do acompanhamento 

virtual, marcado por boletins informativos oficiais, imagens do santuário sem visitantes e as 

medidas de distanciamento demarcadas.  

 

Figura 15 - Composição do acompanhamento virtual do santuário de Lourdes - França 

 

Fonte: Imagens de divulgação, twitter® e site oficial do santuário de Lourdes/FR, março a junho, 2020. 

 

O destaque à direita na composição, conta com a transmissão em telão do 

encontro virtual com o Papa Francisco no dia 30 de maio direto da gruta de Lourdes 

localizada nos jardins do Vaticano na Itália. De acordo com a matéria divulgada, Nos jardins 

vaticanos (2020) o evento foi criado para a reza do terço mariano presidido pelo Papa 

Francisco, como momento de invocar a virgem Maria para ultrapassar a crise sanitária de 

covid-19 e encerrar o mês mariano (mês de maio). O momento contou com a transmissão 

simultânea nos santuários de Fátima em Portugal, Lourdes na França, Aparecida no Brasil, 
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Chinquinquira na Colômbia, dentre outros. Ao final da celebração
42

 o Pontífice agradeceu e 

destacou a participação dos santuários da América Latina, em especial o Santuário de N.S. de 

Guadalupe no México. 

 Entre os meses de março e setembro acompanhamos via youtube® as publicações 

de transmissões de missas do dia, inserção de reportagens curtas sobre atividades, histórias de 

peregrinos ou a apresentação do santuário com seus espaços e significados. O calendário de 

celebrações foi mantido, ou seja, independente da presença ou não de peregrinos, o santuário 

prosseguiu com a transmissão de homenagens e alusões, por exemplo, aos dias das aparições 

de N.S. à Bernadette como nos dias 25 de março, 7 de abril e o 16 de julho, bem como outras 

datas representadas pela Semana Santa em abril, Pentecostes em maio e Natividade de Nossa 

senhora em setembro.  

Ao longo deste período, percebemos adaptações diante das medidas de 

distanciamento, com a organização de peregrinações on-line, tendo como exemplo o “ 

‘Lourdes Unidos’”: primeira peregrinação mundial on-line (tradução nossa)”
43

 realizada no 

dia 16 de julho. Outro exemplo, nas comemorações da semana do 15 de agosto, dia de N.S. da 

Assunção, período de maior fluxo esperado em Lourdes, o santuário recebeu os peregrinos de 

forma presencial, mas incentivou a participação virtual a partir da transmissão das cerimônias 

em suas plataformas digitais. 

As atividades coletivas em templos religiosos no Ceará e no Piauí foram  

suspensas a partir de decretos estaduais nos dias 16 e 23 de março de 2020 respectivamente
44

. 

Em Chaval e Lagoa do Piauí, para o enfrentamento deste período, diante da crise política, 

social e econômica, iniciativas foram tomadas para a arrecadação e distribuição de 

alimentos, máscaras e produtos de higiene, na tentativa de amenizar os danos causados em  

decorrência da crise sanitária global. 

Em Chaval, as celebrações na gruta foram suspensas e a paróquia de Santo  

Antônio de Pádua deu continuidade às mesmas transmitindo-as virtualmente a partir da igreja 

matriz. Uma particularidade em Chaval foi a transmissão on-line de procissões
45

 realizadas 

                                                 
42

 LA PRIERE du Pape à la Grotte de Lourdes au Vatican. Sanctuaire de Lourdes. 2020. 1 vídeo (49, 37 min). 

Publicado pelo canal Sanctuaire de Lourdes. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=V9P1poGX55g. Acesso em: 7 jun. 2020 
43. Lourdes United: Premier e-pèlerinage mondial 
44 Decreto nº 33510 de 16/03/2020 CEARÁ Diário oficial da união, fortaleza, 16 de março de 2020. Série 3, ano 

XII Nº053, caderno 1/4. Disponível em: 

http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20200316/do20200316p01.pdf#page=1. Acesso em: 20 abr. 2020.  

Decreto Piauí Ano LXXXIX – 131º da república. Teresina (PI) segunda feira, 23 de março de 2020. Nº 55. 

Disponível em: http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20200323. Acesso em: 20 abr. 2020.  
45 PROCISSÃO com Maria. 2020. 1 vídeo (7, 40 min). Publicado pelo canal Paróquia Santo Antônio de Pádua – 

https://www.youtube.com/watch?v=V9P1poGX55g
http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20200316/do20200316p01.pdf#page=1
http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20200323
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nos períodos festivos, ocorrendo apenas com a presença do Pároco e alguns ajudantes. Com 

um percurso pré-definido, realizava-se a passagem pelas ruas da cidade com a imagem do 

santo homenageado em carro aberto. 

Na composição (Figura 16) destacamos a paisagem turístico-terapêutica 

representada pela passagem das procissões, os oratórios repletos de imagens de santos e flores 

e a presença das fotografias dos fiéis no dia da celebração do dia dos pais. No canto inferior 

direito da composição o destaque para a divulgação do convite de participação virtual do 

encontro com o Papa Francisco no dia 30 de maio. Diferente da estrutura proporcionada pelo 

santuário na França, com a montagem de tela de projeção, não há registro de iniciativas de 

transmissão deste momento em Chaval, porém o convite incentiva a expansão de conexões 

em rede.    

 

Figura 16 - Composição do acompanhamento virtual da paróquia Sto. Antônio de Pádua, Chaval-CE 

 

Fonte: Imagens de divulgação, Instagram® da Paróquia Sto. Antônio de Pádua, Chaval-CE, mar- set. 2020.  

 

O retorno às atividades coletivas e presenciais veio ocorrendo de forma gradual  a 

partir de agosto de 2020, tomando como medidas restritivas a oferta de missas em diferentes 

horários, o controle do número de pessoas na Igreja e a exigência de uso de máscaras e 

distanciamento nos assentos (como ocorreu em Lourdes/FR).  

Em Lagoa do Piauí, a  rede social da gruta de Lourdes da Betânia pouco 

                                                                                                                                                         
Chaval. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Sd0oB6_Q9ck. Acesso em: 10 jun. 2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sd0oB6_Q9ck
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estabeleceu interações em todo este período, contando apenas  com duas postagens de 

homenagens ao “santo do dia”, sem qualquer informação ou  registro de visitas no santuário. 

Na busca por informações, estabelecemos contato
46

com Ângela
47

, uma das responsáveis pelo 

santuário, e recebemos o relato de que o lugar permaneceu aberto durante todo o período 

(março a setembro). Foram adotadas medidas sanitárias com a instalação de duas pias para a 

lavagem das mãos nas entradas, disponibilização de álcool em gel e uso obrigatório de 

máscaras. O movimento nos meses iniciais de isolamento foi consideravelmente reduzido, 

mas já nos meses de agosto/setembro houve o aumento do fluxo dos viajantes no santuário. 

Por conta do decreto estadual as celebrações estavam suspensas e só voltaram a acontecer no 

segundo sábado de setembro, porém, o evento ficou restrito aos familiares dos responsáveis 

pela gruta. A previsão é que a partir de outubro de 2020 as celebrações voltem a acontecer 

com o público dos municípios de Demerval Lobão e Lagoa do Piauí, mas sempre 

condicionado ao número de casos de Covid-19 no estado do Piauí. Com relação aos festejos 

de Lourdes em fevereiro de 2021, diante das medidas de distanciamento social, a festa 

ocorrerá de forma virtual para garantir a segurança sanitária dos participantes.  

 

Figura 17 - Composição do acompanhamento virtual da Igreja de São José, Lagoa do Piauí - PI 

 

Fonte: Imagens de divulgação, Instagram® da Igreja de São José, Lagoa do Piauí-PI, mar-set. 2020.  

                                                 
46 Contato via aplicativo de mensagens instantâneas - whatsapp® 
47 Mantivemos a identificação por nomes fictícios 
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Cabe ressaltar que diante da inatividade das redes sociais da gruta de Lourdes a 

centralidade das atividades religiosas, em Lagoa do Piauí foram acompanhadas a partir das 

postagens e transmissões da Igreja de São José (Figura 17).  

Como resultado do acompanhamento da rede social citada, verificamos que as 

transmissões ficaram restritas às celebrações de missas, realização de bingos para arrecadação 

de fundos, postagens de avisos e homenagens ao santo do dia.  

Entre velas, águas e redes digitais e imagéticas identificamos nos 3 santuários de 

Lourdes o potencial comunicativo e estratégico da virtualidade. As possibilidades de 

integração à distância são vistas a partir da ampliação de suas  atividades por meio de suas 

interações virtuais. As pastorais de comunicação (PASCOM) e os diferentes agentes das 

paróquias destes municípios têm assimilado essas ferramentas digitais com maior propriedade 

diante da realização de transmissões, encontros on-line para reuniões, palestras e 

apresentações artísticas. Neste sentido, considerando que o público também está mais 

familiarizado com o acesso às redes abrem-se as possibilidades de participação nos  grupos 

virtuais para a troca de experiências, levantamento de demandas e o contato aproximativo.  

A mensagem mariana que estava ampliada nos templos (espaços físicos) e 

apontava de forma tímida nas redes passou por mudanças e o espaço virtual tornou-se 

(meio/palco) para divulgar e transmitir as mensagens e integrar os grupos em diferentes 

vivências. A seleção de alguns cartazes retirados da rede social da paróquia de Chaval, diante 

do fluxo intenso de interações estabelecidas, permitiu a leitura da composição imagética 

mariana, em suas representações de saúde e acolhimento. Neste período, a visita dos fiéis à 

casa da mãe acolhedora (Igreja/Gruta) ganhou nova dimensão e a mãe foi visitá-los em casa 

(Lar/Gruta) por meio das transmissões das cerimônias, reunião de grupos de orações e de 

procissões. Aqui o constante reforço da mãe que não abandona e socorre os seus filhos nos 

momentos mais difíceis. Dentre as dinâmicas estabelecidas, enquanto o pároco se preparava 

para a procissão, os que estavam em casa eram convidados e orientados à montagem de 

oratórios que deveriam ser expostos na frente das casas durante a passagem do santo 

festejado. O registro por meio de fotografias demarcava a participação dos sujeitos, era a 

efetivação virtual, imagética e ritual dos momentos pessoais e coletivos de devoção.   

Na composição (Figura 18) as postagens nas redes sociais sinalizam novenas e festejos. Nas 

imagens de Maria as múltiplas representações de dor, acolhimento e cuidado. Presença 

constante de Maria como exemplo de mãe, símbolo de pureza, as mensagens escritas apelam 

para o sentimento de esperança e crença na salvação.   
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Figura 18 - Composição imagética mariana: cartazes 

 

Fonte: Imagens de divulgação, Instagram® da Paróquia Sto. Antônio de Pádua, Chaval-CE, mar-set. 2020. 

 

Na composição abaixo (Figura 19) em meio ao calendário festivo o registro da 

passagem das procissões em diferentes pontos da cidade.  

 

Figura 19 - Composição imagética mariana: procissões e oratórios 

Fonte: 

Imagens de divulgação, Instagram® da Paróquia Sto. Antônio de Pádua, Chaval-CE, mar-set. 2020. 

 

Com destaque para a procissão mariana, Festa de Santo Antônio e Corpus Christi. 

É válido ressaltar a presença nos espaços públicos (hospitais), a diversidade dos oratórios e o 
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compromisso da espera na porta das casas.  

Diante das medidas restritivas as estratégias suscitaram novos arranjos. O 

encontro virtual e a passagem pelas ruas sem aglomeração são demonstrativos de resistência. 

As composições sinalizam o vínculo de possibilidades que a crise da pandemia fomenta. 

Neste sentido, é possível considerar que diante dos últimos meses (março – setembro) a 

realidade enfrentada torna-se em certa medida aversiva ao turismo convencional, mas atraente 

às estratégias de deslocamento aos centros de acolhimento de apelo a saúde. 

Cabe observar também que em meio ao cenário político de eleições municipais no 

Brasil (prorrogado em função da pandemia, para novembro de 2020) consideramos oportuno 

verificar as propostas dos candidatos a prefeitura dos municípios de Chaval
48

 e Lagoa do 

Piauí
49

. Afinal a face político-administrativa das localidades demarca uma condição de 

viabilidade (ainda que limitada) das proposições em pauta. Sempre na perspectiva de 

considerar as possibilidades de investimento que envolvessem os santuários de Lourdes, bem 

como as propostas nas áreas de saúde, turismo e cultura.  

Em Chaval, num panorama de três candidaturas é importante ressaltar a relativa 

ausência de referência a covid-19 em meio às propostas. Os investimentos para a área de 

saúde, são para implementar postos de saúde e aquisição de máquinas de exames para 

diagnósticos de baixa complexidade, como aparelhos de Raio-x e ultrassonografia. Há 

perspectivas de investimento local direcionado ao turismo religioso, por meio de incentivo às 

festividades religiosas, principalmente as festas de padroeiro. Não há sinalização de 

investimentos diretos ligados ao santuário de Lourdes. Em um dos planos propõe-se a 

elaboração de um plano de turismo com a realização do inventário da oferta turística, como 

também um calendário cultural do município e a proposta de inovação da imagem dos 

festivais da cidade: Pescaria, Remo e Regata de canoas. 

Em Lagoa do Piauí, com a apresentação de duas candidaturas, apenas um dos 

candidatos faz referência a covid-19. Sinaliza-se a abertura de postos de saúde e manutenção 

daqueles que já estão em funcionamento bem como a implementação de uma Farmácia Viva. 

Nas propostas há referências a investimentos nos festejos populares, incluindo os religiosos. 

Porém apenas uma das candidaturas aponta para o potencial turístico do município incluindo 

o turismo religioso, além disso, o referido documento é o único a ressaltar a importância da 

divulgação do santuário de Lourdes na gruta da Betânia e de outros atrativos culturais e 

                                                 
48  http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/13773/candidatos 
49 http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/12424/candidatos 

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/13773/candidatos
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/12424/candidatos
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naturais no município como instrumento para potencializar o turismo. 

Entre articulações de pesquisa e proposições turístico-patrimoniais, o rastreio para 

a perspectiva dos próximos anos de investimento nas áreas apontadas, sinalizam as 

potencialidades para as festividades religiosas e a compreensão destas como importantes no 

cenário do turismo local/regional. Neste sentido, os santuários festivos de Lourdes inserem-se 

nessa conjuntura de benefícios, portanto é preciso sinalizar as suas possibilidades de 

melhorias. Reforçamos aqui as proposições para a construção de projeções que proporcionem 

investimentos nas áreas da cultura e da saúde em suas múltiplas conexões. Para isso, é 

importante considerá-las como ferramenta para as equipes  multidisciplinares na elaboração 

de projetos de pesquisa patrimonial, no resgate e  registro das festividades religiosas e tantas 

outras manifestações culturais que permeiam os  aspectos do lugar, da paisagem, dos espaços, 

dos saberes e fazeres, respeitando as  singularidades e subjetividades.  

Neste ponto é significativo ressaltar as medidas que os ordenadores da festa e da 

cidade devem ter atenção, de forma a propiciar grupos de discussões e consultas públicas. 

Portanto, em Chaval, a partir da constatação das ausências de roteiros das festividades de 

Lourdes, propõe-se para as melhorias dos arranjos festivos considerar a definição de um 

percurso oficial da procissão, pois este modelo estimula a passagem por pontos-chave da 

cidade. Neste sentido, deve-se discutir os critérios de seleção das ruas e fazer um 

levantamento de pontos representativos da cidade. Por exemplo, como em anos anteriores, 

resgatar o início da procissão partindo do porto do mosquito, às margens do Rio Timonha. 

Bem como pensar nas possibilidades de fazer a passagem por prédios históricos e de 

elementos marcantes como o centenário pé de Tamarineiro ao lado da Igreja matriz. 

Salientamos que para a elaboração é preciso considerar a viabilidade a partir da duração desse 

percurso e das estruturas das ruas. A montagem de pequenos oratórios/altares particulares na 

frente das residências continua sendo um mecanismo para incentivar a participação daqueles 

que não podem acompanhar a procissão em seu curso pela cidade.  

Como possibilidade de implementar um roteiro cultural de saúde pelo município, 

para além de destacar a gruta de Lourdes, é preciso incentivar as atividades alternativas 

ligadas à natureza, desde caminhadas e trilhas que já existem até a proposição de banhos 

terapêuticos e oficinas de mergulho nos rios da cidade. Com a finalidade de fomentar os 

produtores locais de alimentos, é importante atentar para o uso de produtos naturais, orgânicos 

e incluir de forma educativa o alerta quanto ao uso de  agrotóxicos. Diante dos festivais 

gastronômicos e competições ligadas a pescaria, remo e regata de canoas, reforçar essa 

conexão para atrair o olhar para a pesca e os múltiplos saberes e fazeres como forma de 
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valorizar os coletivos registrados no município. 

Os apontamentos para a gruta de Lourdes da Betânia em Lagoa do Piauí, quando 

não direcionados aos responsáveis pelo santuário, têm em consideração as iniciativas a serem 

tomadas pelo município, reforçando o santuário como um equipamento turístico dentro de sua 

dinâmica local/regional. Neste caminho de proposições, diante da inexistência de dados 

quantitativos, para a gruta de Lourdes é preciso incentivar o registro do fluxo de visitantes, 

seja no dia a dia ou nos períodos das festividades  de Lourdes, epicentro do fluxo de devotos 

deste lugar. Para além dos viajantes que passam pelo santuário ao longo do ano, as missas que 

ocorrem mensalmente reúnem pequenos grupos, não contabilizados, vindos dos municípios de 

Lagoa do Piauí e Demerval Lobão. É oportuno relembrar que a dinâmica de divulgação da 

festividade de Lourdes ocorre de forma tímida, não somente pelas redes do santuário, mas 

também das redes oficiais das paróquias e das prefeituras dos municípios vizinhos. Sendo este 

aspecto comunicacional uma ferramenta fundamental para se investir na divulgação das 

festividades, dos eventos que ocorrem durante todo o ano e que possam produzir convites 

específicos para o dia do festejo de Lourdes.  

Segundo Brasil [2013?] as cidades de Lagoa do Piauí, Monsenhor Gil e Santa 

Cruz dos Milagres possuem o turismo religioso  como uma de suas atividades de destaque. No 

entanto, diante da ausência de ligações estratégicas oficiais e considerando a oportunidade de 

criação de roteiros religiosos, propomos a criação de um caminho da  saúde, ou seja, 

estabelecer e reforçar a ligação desses municípios com a gruta de Lourdes. O itinerário de 

visitação deve considerar a passagem pelos recreativos balneários fluviais Natal e Poço azul 

em Monsenhor Gil, balneário São Nicolau em Santa Cruz dos milagres e a inclusão da 

passagem pelas águas da gruta de Lourdes como importante instrumento para incentivar e 

fortalecer o turismo local/regional.    

Os caminhos percorridos até o presente momento, imbuídos no constante 

exercício bachelardiano do diálogo entre Ciência (do espaço cultural e devocional) e 

Imaginação (criativa e propositiva) constitui uma fase do que se projeta no caminhar 

acadêmico. Desta forma, entendemos que este estudo,  contribui para frentes metodológicas; 

Quais sejam, o ser e estar em campo do  pesquisador, tomado por um posicionamento ético, 

de respeito às histórias e  crenças dos sujeitos; Na elaboração de uma constante empírica de 

trabalho de campo (em-campo, pré-campo e pós-campo) ao considerar as composições  em 

termos de coletas, arranjos e procedimentos. Outrossim, favorece no campo da 

transdisciplinaridade ao traçar, no jogo simbólico do imaginário o olhar para o feminino e os 

aspectos psicológicos para se pensar os sujeitos e seus anseios; contribui no resgate dos 
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passos para uma leitura qualitativa da saúde, a partir da construção geográfica cultural 

devocional-terapêutica. Pois, entendemos que a busca pelo amparo, ou o encontro com o 

acolhimento, ocorre nos espaços privilegiados de cura, os santuários festivos revelam os 

caminhos terapêuticos pela dinâmica devocional que conecta sujeitos, modos e espaços;  

 

Esquema 5 - Frentes de atuação e ampliação do estudo 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

Diante das contribuições, precisamos considerar a perspectiva de entraves à  

pesquisa nos últimos quatro anos e projetar o nosso estudo para as próximas décadas no 

campo da geografia da saúde e as irradiações que permeiam o  planejamento nas esferas da 

cultura, patrimônio, turismo e educação. A entrada no Programa de Pós-Graduação em 

Geografia (PPgGeo-UFC) em agosto de 2016 e o apoio financeiro recebido como bolsista 

FUNCAP permitiu a realização dos campos empíricos demarcados neste estudo. Porém, o 

fator financeiro limitou as  oportunidades de constante retorno aos santuários investigados. A 

obtenção de dados dos santuários de Lourdes em todo o país constituiu um desafio, sendo a 
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construção do banco de dados uma ferramenta de apoio para a pesquisa. 

Entendemos que os desafios foram superados, o presente estudo não representa o 

fim, mas a abertura para uma nova etapa de construção de carreira e de projeções científicas 

inovadoras, sendo o (Esquema 5) a representação das frentes de atuação e ampliação de redes 

de investigação. Projeta-se assim a inserção deste estudo como referência na área de Saúde e 

Educação, Cultura e Lazer, Planejamento e Turismo e Ciências da Religião. A ampliação leva 

em consideração a atuação em Observatórios e Redes de pesquisas, participação em eventos 

nacionais e internacionais, produção de artigos e divulgação científica por meio de oficinas 

temáticas relacionadas ao turismo de saúde, paisagem terapêutica, os sagrados femininos, 

festas religiosas e santuários. 

 



 

135 

REFERÊNCIAS 

 

AGNEWS, Michael. “Spiritually, i’m always in Lourdes” : perceptions of home ans away 

among serial pilgrims. Studies in Religion / Sciences Religieuses, Canadá, v. 44, n. 4, p. 516-

535, 2015.  

 

ALMEIDA, Ueberson Ribeiro et al. A devolutiva como exercício ético-político do 

pesquisador. Fractal: Revista de Psicologia, Niterói, v. 30, n. 2, p. 204-2013, maio. 2018. 

Disponível em: https://periodicos.uff.br/fractal/article/view/5527/7054. Acesso em: 26 ago. 

2020. 

 

ALVAREZ, Rodrigo. Maria: a biografia da mulher que gerou o homem mais importante da 

história, viveu um inferno, dividiu os cristãos, conquistou meio mundo e é chamada de Mãe 

de Deus. São Paulo: Globo, 2015.  

 

AMBRÓSIO, Vitor. Cidades-santuário: oferta e procura - síntese de estatísticas editadas (1.ª 

parte). Tourism & Management Studies, Faro, Portugal, v. 4, p. 85-105, 2008. Disponível 

em: http://www.tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/51/84. Acesso em: 02 jun. 2018.  

 

AMBRÓSIO, Vitor. Cidades-santuário: oferta e procura - síntese de estatísticas editadas (2.ª 

parte). Encontros Científicos - Tourism & Management Studies, Faro, Portugal, n. 5, p. 95-

112, 2009. Disponível em: http://www.scielo.mec.pt/pdf/ec/n5/n5a08.pdf. Acesso em: 02 jun. 

2018. 

 

ANDRADE, Manuel Correia de. A terra e o homem no nordeste. 7.ed. São Paulo: Cortez 

Editora, 2005.  

 

ANUÁRIO Católico do Brasil. 13. ed. São Paulo: Loyola, 2012.  

 

BACHELARD, Gaston. A água e os sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria. Tradução 

de Antônio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 1998. Coleção Tópicos.    

 

BASÍLICA DE SANTA MARIA DE GUADALUPE. Virgem de Guadalupe. Disponível em: 

https://virgendeguadalupe.org.mx/. Acesso em: 12 ago. 2020.  

 

BASTERO, Juan Luis. Las apariciones marianas y Lourdes. Scripta de María, Huesca, 

Espanhã, v. 2, p. 337-357, 2009. Disponível em: https://criteriaclub.es/tiendaonline/es/la-

virgen-nuestra-senora/1481-scripta-de-maria-2009-9770210662022.html. Acesso em: 13 mar. 

2018.  

 

BESSE, Jean-Marc. O gosto do mundo: exercícios de paisagem. Tradução de Annie Cambe. 

Rio de Janeiro: Ed UERJ, 2014. Título original: Le Goût Du Monde.  

 

BRASIL. Ministério do Turismo. Prodetur Turismo. Secretaria Nacional de Estruturação do 

Turismo. Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS Polo de 

Teresina. Brasília, DF: Ministério do Turismo, [2013?]. Disponível em: 

http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/DPROD/PDITS/PIAUI/PDITS_POLO_DE_T

ERESINA.pdf. Acesso em: 13 mar. 2019.  

 

https://periodicos.uff.br/fractal/article/view/5527/7054
http://www.tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/51/84
http://www.scielo.mec.pt/pdf/ec/n5/n5a08.pdf
https://criteriaclub.es/tiendaonline/es/la-virgen-nuestra-senora/1481-scripta-de-maria-2009-9770210662022.html
https://criteriaclub.es/tiendaonline/es/la-virgen-nuestra-senora/1481-scripta-de-maria-2009-9770210662022.html
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/DPROD/PDITS/PIAUI/PDITS_POLO_DE_TERESINA.pdf
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/DPROD/PDITS/PIAUI/PDITS_POLO_DE_TERESINA.pdf


 

136 

BRASIL. Ministério do Turismo. Plano estratégico de desenvolvimento do turismo 

regional da rota das emoções: produto V entrega de resultados. São Paulo: Ministério do 

Turismo, 2014. Disponível em: 

http://antigo.turismo.gov.br/sites/default/turismo/DPROD/Contrato_BID_2229_UCP/Plano_R

ota_das_Emocoes/Produto_V_Entrega_Resultados.pdf. Acesso em: 13 mar. 2019.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS: atitude de 

ampliação de acesso. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2015a. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_praticas_integrativas_compleme

ntares_2ed.pdf. Acesso em: 22 mar. 2018 

 

BRASIL. Ministério da Cultura. IPHAN. Coordenação-Geral de Salvaguarda. Departamento 

do Patrimônio Imaterial. Termo de Referência para a Salvaguarda de Bens Registrados. 

BAE. Boletim Administrativo Eletrônico do IPHAN. nº 1093. Edição semanal de 07 Jul. de 

2015. Brasília, DF: BAE, 2015b. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Termo_%20referencia_salvaguarda_bens

_registrados_dpi.pdf. Acesso em: 12 fev. 2019.  

 

BRASIL. Ministério do Turismo. Programa de Regionalização do Turismo. Secretaria 

Nacional de Estruturação do Turismo. Mapa do Turismo Brasileiro. Brasília, DF: Ministério 

do Turismo, 2019a. Disponível em: 

http://regionalizacao.turismo.gov.br/images/conteudo/LIVRO_Mapa.pdf. Acesso em: 13 mar. 

2020. 

 

BRASIL. Ministério do Turismo. Programa de Regionalização do Turismo. Secretaria 

Nacional de Estruturação do Turismo. Metodologia. Brasília, DF: Ministério do Turismo, 1 

out. 2019b. Disponível em: 

http://regionalizacao.turismo.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=88&It

emid=271. Acesso em: 8 mar. 2020. 

 

CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. Tradução: Adail Ubirajara Sobral. São Paulo, SP: 

Pensamento, 2007. 

 

CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. Santiago de Compostela, 2018. 

Disponível em: http://catedraldesantiago.es/gl/. Acesso em: 12 jun. 2018. 

 

CEARÁ. Secretaria do Turismo do Ceará. Ceará, Maranhão e Piauí firmam parceria para 

desenvolver turismo da Rota das Emoções. Fortaleza, 29 jan. 2016. Disponível em: 

https://www.setur.ce.gov.br/2016/01/29/ceara-maranhao-e-piaui-firmam-parceria-para-

desenvolver-turismo-da-rota-das-emocoes/. Acesso em: 12 mar. 2020. 

 

CEARÁ. Secretaria da Cultura do Ceará. Conheça os novos Mestres e Mestras da cultura. 

Fortaleza, 21 fev. 2019. Disponível em: https://www.secult.ce.gov.br/2019/02/21/conheca-os-

novos-mestres-e-mestras-da-cultura/. Acesso em: 29 jun. 2020. 

 

CHADEFAUD, Michel. Aux origines du tourisme dans les pays de l´adour. Pau: 

Universite de Pau, 1987.  

 

CHAVAL. Prefeitura Municipal de Chaval. Plano Plurianual 2018-2021. Chaval, 2017. 67p. 

http://antigo.turismo.gov.br/sites/default/turismo/DPROD/Contrato_BID_2229_UCP/Plano_Rota_das_Emocoes/Produto_V_Entrega_Resultados.pdf
http://antigo.turismo.gov.br/sites/default/turismo/DPROD/Contrato_BID_2229_UCP/Plano_Rota_das_Emocoes/Produto_V_Entrega_Resultados.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_praticas_integrativas_complementares_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_praticas_integrativas_complementares_2ed.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Termo_%20referencia_salvaguarda_bens_registrados_dpi.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Termo_%20referencia_salvaguarda_bens_registrados_dpi.pdf
http://regionalizacao.turismo.gov.br/images/conteudo/LIVRO_Mapa.pdf
http://regionalizacao.turismo.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=271
http://regionalizacao.turismo.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=271
http://catedraldesantiago.es/gl/
https://www.setur.ce.gov.br/2016/01/29/ceara-maranhao-e-piaui-firmam-parceria-para-desenvolver-turismo-da-rota-das-emocoes/
https://www.setur.ce.gov.br/2016/01/29/ceara-maranhao-e-piaui-firmam-parceria-para-desenvolver-turismo-da-rota-das-emocoes/
https://www.secult.ce.gov.br/2019/02/21/conheca-os-novos-mestres-e-mestras-da-cultura/
https://www.secult.ce.gov.br/2019/02/21/conheca-os-novos-mestres-e-mestras-da-cultura/


 

137 

Disponível em: https://chaval.ce.gov.br/ppa-plano-plurianual-2018-2021/. Acesso em: 23 mar. 

2020. 

 

CIPOLINI, Pedro Carlos. A devoção mariana no Brasil. Teocomunicação, Porto Alegre, v. 

40, n. 1, p. 36-43, jan./abril. 2010. Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/teo/article/view/7774/5519. Acesso em: 13 

mar. 2016.  

 

CLAVAL, Paul. Reflexões sobre a geografia cultural no Brasil. Espaço e Cultura, Rio de 

Janeiro, n. 8, p. 7-29, ago./dez. 1999. Disponível em: http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/article/view/7091/5014. Acesso em: 05 mai. 

2016.  

 

CNES. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde. Consulta Estabelecimentos, 2020. Disponível em: 

http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp. Acesso em: 30 jul. 2020. 

 

CONFERÊNCIA GERAL DO EPISCOPADO LATINO-AMERICANO. Documento de 

Aparecida: texto conclusivo da V Conferência Geral do Episcopado Latino-americano e do 

Caribe. Brasília, DF: Edições CNBB; São Paulo: Paulus: Paulinas, 2007.  

 

CORRÊA, Roberto Lobato. ROSENDAHL, Zeny (org.). Introdução à Geografia Cultural. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.  

 

CORONAVIRUS: Le sanctuaire de lourdes fermé. À la une. Reuters, 17 mar. 2020. 

Disponível em: https://br.reuters.com/article/idFRKBN2142YJ. Acesso em: 25 mar. 2020. 

 

COSTA, Maria Clélia Lustosa. O discurso higienista e a ordem urbana. Fortaleza: 

Imprensa universitária, 2014.  

 

DURAND, Gilbert. O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem. 

Tradução de Renée Eve Levié. 3. ed. Rio de Janeiro: DIFEL, 2004.  

 

ELIADE, Mircea. O Sagrado e o profano: a essência das religiões. São Paulo: Martins 

Fontes, 5ª Tir. 2001. 

 

FERMETURE historique du sanctuaire. CORONAVIRUS. Revue de Presse, mar. 2020. 

Disponível em: https://www.lourdes-france.org/wp-content/uploads/2020/04/revue-de-presse-

fermeture-sndl-17mars20201.pdf. Acesso em: 25 mar. 2020.  

 

FIGUEIREDO, Luiz Afonso Vaz de. Cavernas como paisagens simbólicas: imaginário e 

representações. In: SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO DE GEOGRAFIA FÍSICA, 2., 

SEMINÁRIO LATINO-AMERICANO DE GEOGRAFIA FÍSICA, 6., 2010, Coimbra. Anais 

[...]. Coimbra, Portugal: Universidade de Coimbra, 2010. Disponível em: 

https://www.uc.pt/fluc/cegot/VISLAGF/actas/tema5/luiz_cavernas. Acesso em: 05 abr. 2017. 

 

FRANÇOIS, Bernard; STERNBERG, Esther M.; FEE, Elizabeth. The lourdes medical cures 

revisited. Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, Londres: Oxford 

University Press, v. 69, n. 1, p. 135–162, 2014.  

 

https://chaval.ce.gov.br/ppa-plano-plurianual-2018-2021/
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/teo/article/view/7774/5519
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/article/view/7091/5014
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/article/view/7091/5014
http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp
https://br.reuters.com/article/idFRKBN2142YJ
https://www.lourdes-france.org/wp-content/uploads/2020/04/revue-de-presse-fermeture-sndl-17mars20201.pdf
https://www.lourdes-france.org/wp-content/uploads/2020/04/revue-de-presse-fermeture-sndl-17mars20201.pdf
https://www.uc.pt/fluc/cegot/VISLAGF/actas/tema5/luiz_cavernas


 

138 

FREUD, Sigmund. Futuro de uma ilusão. 2. ed. Porto Alegre, RS: L&PM, 2017.   

 

GESLER, Wil. Lourdes: healing in a place of pilgrimage. Health and Place, [s. l.], v. 2, n. 2, 

p. 95-105, 1996.  

 

GIL FILHO, Sylvio Fausto. Geografia das formas simbólicas em Ernst Cassirer. In: Visões do 

Brasil: estudos culturais em geografia. (org.). Francine Barthe-Deloizy e Angelo Serpa. 

Salvador: EDUFBA: Edições L´Harmattan, 2012, p. 47-66.     

 

GOMES, Paulo C. da Costa; FORTE-JACQUES, Théo. Spatialité et portée politique d’une 

mise en scène. Géographie et cultures, France: L´Harmattan, n. 73, 2010. Disponível 

em: https://journals.openedition.org/gc/1815. Acesso em: 28 mar. 2018. 

 

GORAYEB, Paulo Sergio de Sousa; LIMA, Aline Maria Meiguins de. Aspectos texturais do 

magmatismo e tramas da tectônica impostas ao Granito Chaval na Zona de Cisalhamento 

Santa Rosa, extremo Noroeste da Província Borborema. Brazilian Journal of Geology, São 

Paulo, v. 44, n. 4, dez. 2014. p. 653 – 668. Disponível em: 

http://www.ppegeo.igc.usp.br/index.php/bjg/article/view/9106. Acesso em: 12 mar. 2020. 

 

HIGGINS, Leighanne ; HAMILTON, Kathy. Mini Miracles: transformations of self from 

consumpcion of the Lourdes pilgrimage. Journal of business Research, [s. l.], n. 69, p. 25-

32, 2016. 

 

IBGE. Panorama cidades: [S. l.] IBGE, 2020a. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/chaval/panorama. Acesso em: 15 mar. 2020. 

 

IBGE. Panorama cidades: [S. l.] IBGE, 2020b. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/lagoa-do-piaui/panorama. Acesso em: 15 mar. 2020. 

 

JUNG, Carl Gustav. O Homem e seus símbolos. 5. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1964. 

 

JUNG, Carl Gustav. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2003.  

 

JUNG, Carl Gustav. O eu e o inconsciente. Tradução de Dora Ferreira da Silva. 22. ed. 

Petrópolis, Vozes, 2011a. 

 

JUNG, Carl Gustav. Psicologia e religião. 9. ed. Petrópolis,RJ: Vozes, 2011b. 

 

JUNG, Carl Gustav. Psicologia do inconsciente. 20. ed. Petrópolis,RJ: Vozes, 2011c. v. 7/1. 

 

JUNG, Carl Gustav. Memória, sonhos e reflexões. Coleção saraiva de bolso, 2012. 

 

LAGOA DO PIAUÍ. Lei nº 053/2017, de 20 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o Plano 

Plurianual para o quadriênio 2018/2021. Diário Oficial dos Municípios, Teresina, ed. 3.480, 

20 dez. 2017. Disponível em: 

http://transparencia.lagoadopiaui.pi.gov.br/uploads/files/2019/5/30/b554ba8e-8402-44e6-

9e7b-7034a8686f0d.pdf. Acesso em: 23 mar. 2020. 

 

https://journals.openedition.org/gc/1815
http://www.ppegeo.igc.usp.br/index.php/bjg/article/view/9106
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/chaval/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/lagoa-do-piaui/panorama
http://transparencia.lagoadopiaui.pi.gov.br/uploads/files/2019/5/30/b554ba8e-8402-44e6-9e7b-7034a8686f0d.pdf
http://transparencia.lagoadopiaui.pi.gov.br/uploads/files/2019/5/30/b554ba8e-8402-44e6-9e7b-7034a8686f0d.pdf


 

139 

LE BUREAU DES CONSTATATIONS MÉDICALES. Lourdes Sanctuaire, 2018. 

Disponível em: https://www.lourdes-france.org/bureau-constatations-medicales/. Acesso em: 

22 set. 2018 

 

LE MESSAGE DE LOURDES. Lourdes Sanctuaire, 2018. Disponível em: 

https://www.lourdes-france.org/message-lourdes/. Acesso em: 22 set. 2018. 

 

LES APPARITIONS. Lourdes Sanctuaire, 2018. Disponível em: https://www.lourdes-

france.org/apparitions/. Acesso em: 11 set. 2018. 

 

LES GUÉRISONS MIRACULEUSES. Lourdes Sanctuaire, 2018. Disponível em: 

https://www.lourdes-france.org/guerisons-et-miracles/. Acesso em: 22 set. 2018. 

 

LES HÉBERGEMENTS DU SANCTUAIRE. Lourdes Sanctuaire, 2018. Disponível em: 

https://www.lourdes-france.org/hebergements-sanctuaire/. Acesso em: 22 set. 2018. 

 

LES INCONTOURNABLES. Lourdes Sanctuaire, 2018. Disponível em: 

https://www.lourdes-infotourisme.com/. Acesso em: 10 out. 2018 

 

LES ROUTES MARIALES DES PYRÉNÉES. Lourdes Sanctuaire, 2018. Disponível em: 

https://www.lourdes-france.org/les-routes-mariales-des-pyrenees/. Acesso em: 24 out. 2018. 

 

LOS SIGNOS DE LOURDES. Lourdes Sanctuaire, 2018. Disponível em: 

https://www.lourdes-france.org/es/signos-lourdes/. Acesso em: 22 set. 2018. 

 

LUMEN GENTIUM. Constituição dogmática sobre a Igreja, 1964. Disponível em: 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19641121_lumen-gentium_po.html. Acesso em: 20 Jan. 2016 

 

MACHADO Ivna. Turismo e acessibilidade para os deficientes visuais: proposta de 

percursos no Centro Histórico do Porto, Portugal. 2014. Dissertação (Mestrado em Geografia) 

– Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho, Guimarães, 2014. Disponível em: 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/33557. Acesso em: 05 Fev. 2015. 

 

MACHADO, Ivna; OLIVEIRA, Christian. Dinâmicas devocionais de nossa senhora de 

lourdes: da interpretação dos discursos à construção do patrimônio religioso imaterial em 

fortaleza - ceará. In: XII ENANPEGE. Geografia, ciência e política: do pensamento à ação, da 

ação ao pensamento. 2017, Porto Alegre. Anais [...]. Enanpege, 2017. 

 

MARINO, João. Iconografia de Nossa Senhora e dos Santos. São Paulo: Banco Safra, 

1996.  

 

MATTER, E. Ann. Lourdes A Pilgrim after all. Spiritus: A journal of Christian Spirituality,  

[S. l.; s. n.], v. 3, n. 1, p. 68-85, primavera, 2003. 

 

MENDES, Jocicléa de Sousa; GORAYEB, Adryane; BRANNSTROM, Christian. Diagnóstico 

participativo e cartografia social aplicados aos estudos de impactos das usinas eólicas no 

litoral do ceará: o caso da praia de xavier, camocim. Geosaberes, Fortaleza, v. 6, n. 3, p. 243 - 

254, jul. 2015. Disponível em: http://www.geosaberes.ufc.br/geosaberes/article/view/510. 

Acesso em: 11 mar. 2020. 

https://www.lourdes-france.org/bureau-constatations-medicales/
https://www.lourdes-france.org/message-lourdes/
https://www.lourdes-france.org/apparitions/
https://www.lourdes-france.org/apparitions/
https://www.lourdes-france.org/guerisons-et-miracles/
https://www.lourdes-france.org/hebergements-sanctuaire/
https://www.lourdes-infotourisme.com/
https://www.lourdes-france.org/les-routes-mariales-des-pyrenees/
https://www.lourdes-france.org/es/signos-lourdes/
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/33557
http://www.geosaberes.ufc.br/geosaberes/article/view/510


 

140 

  

MENDES, Jocicléa de Sousa. Parques eólicos e comunidades tradicionais no nordeste 

brasileiro: estudo de caso da comunidade de Xavier, litoral oeste do ceará, por meio da 

abordagem ecológica/participativa. 2016. Tese (Doutorado em Geografia) – Centro de 

ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. Disponível em: 

http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/22807. Acesso em: 11 mar. 2020.   

 

MENDONÇA, Francisco. Tradição e modernidade nos cuidados com a saúde humana: 

Desafios e potencialidades à geografia da saúde. In: GURGEL, Helen; BELLE, Nayara (org.). 

Geografia e saúde: teoria e método na atualidade. Brasília, DF: Universidade de Brasília, 

2019, p.117-140. 

 

MUSEU DOS PIRINEUS. Museu dos Pirineus. Disponível em: http://www.chateaufort-

lourdes.fr/un_musee_d_arts_et_traditions_populaires.html. Acesso em: 10 set. 2018. 

 

NEUMANN, Erich. A grande mãe. 6. ed. São Paulo: Cultrix, 1996. 

 

NOS JARDINS vaticanos. Papa. Vatican News, 30 mai 2020. Disponível em: 

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-05/papa-francisco-oracao-terco-gruta-

lourdes-jardins-vaticanos.html. Acesso em: 2 jun. 2020.  

 

OLIVEIRA, Christian Dennys Monteiro de. Turismo religioso. São Paulo, SP: Aleph, 2004. 

 

OLIVEIRA, Christian Dennys Monteiro de. Desafios contemporâneos das cidades-santuários 

no estado do Ceará. Geosaberes, Fortaleza, v. 1, n. 1, mai. 2010. Disponível em: 

http://www.geosaberes.ufc.br/geosaberes/article/view/18. Acesso em: 08 mai. 2015. 

 

OLIVEIRA, Christian Dennys Monteiro de. Festas religiosas, santuários naturais e vetores de 

lugares simbólicos. Revista da ANPEGE, v. 7, n. 8, p. 93-106, ago./dez. 2011. Disponível 

em: http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/anpege/article/view/6530. Acesso em: 08 mai. 2015 

 

OLIVEIRA, Christian Dennys Monteiro de. Matergraphy and Heritage: marian shrines as 

symbolic and vector spaces of latinity. Open journal of social sciences, [S. l.; s. n.], v. 05, p. 

185-206, 2017. Disponível em: https://file.scirp.org/pdf/JSS_2017102614155486.pdf. Acesso 

em: 18 ago.2018. 

 

OLIVEIRA, Christian; MACHADO, Ivna; ROCHA, Marcos. Caminhos do simbolismo: 

passos da pesquisa de campo na geografia cultural. GeoTextos, [S. l.; s. n.], v. 14, n. 2, dez. 

2018. Disponível em: https://portalseer.ufba.br/index.php/geotextos/article/view/26366. 

Acesso em: 10 jan. 2019. 

 

ORY, Vicente Bielza De. La influencia ideológica en el urbanismo de Lourdes: de la pequeña 

ciudad-mercado a la capital religiosa. Scripta Vetera, v. 137, p. 1–17, 2002. Disponível em: 

http://www.ub.edu/geocrit/sv-137.pdf. Acesso em: 07 jul. 2017 

 

OSTERRIETH, A. Pilgrimage, travel and existential quest. In: STODDARD, R.; MORINIS, 

A. (org.). Sacred places, sacred spaces: the geography of pilgrimage. Baton Rouge: 

Louisiana State University, 1997, p. 25-39. 

   

PIAUÍ. Governo inaugura centro de peregrinação Gruta da Betânia em agosto. Diário Oficial 

http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/22807
http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/22807
http://www.chateaufort-lourdes.fr/un_musee_d_arts_et_traditions_populaires.html
http://www.chateaufort-lourdes.fr/un_musee_d_arts_et_traditions_populaires.html
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-05/papa-francisco-oracao-terco-gruta-lourdes-jardins-vaticanos.html
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-05/papa-francisco-oracao-terco-gruta-lourdes-jardins-vaticanos.html
http://www.geosaberes.ufc.br/geosaberes/article/view/18
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/anpege/article/view/6530
http://lattes.cnpq.br/6672867433887720
https://file.scirp.org/pdf/JSS_2017102614155486.pdf
https://portalseer.ufba.br/index.php/geotextos/article/view/26366
http://www.ub.edu/geocrit/sv-137.pdf


 

141 

do Governo, Piauí, n. 144, 31 jul. 2013. Disponível em: 

http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario/201307/DIARIO31_a37454c858.pdf. Acesso em: 13 

mar. 2020. 

 

RELPH, Edward. Reflexões Sobre a Emergência, Aspectos e Essência de lugar. In: 

MARANDOLA JR, Eduardo; HOLZER, Werther; OLIVEIRA, Lívia de (org.). Qual o espaço 

do lugar? São Paulo: Perspectiva, 2012. 

 

REOUVERTURE du sanctuaire de Lourdes, Communiqué de Presse. Lourdes Sanctuaire, 

16 maio 2020. Disponível em: https://www.lourdes-france.org/wp-

content/uploads/2020/05/communique-reouverture.pdf. Acesso em: 20 mai. 2020.  

 

RIBEIRO, Maria Goretti. O sagrado feminino na literatura. Ipotesi, Juiz de Fora: Programa 

de Pós-Graduação em Letras da UFJF, v. 16, n. 2, p. 63-75, jul./dez. 2012. Disponível em: 

http://www.ufjf.br/revistaipotesi/files/2011/05/CAP05-63-75.pdf. Acesso em: 15 ago. 2018. 

 

ROJAS, Luisa Iñiguez. Salud y bienestar humano en la geografía de América Latina. In: 

Geraiges de Lemos, Amalia Inés; Silveira, María Laura; Arroyo, Mónica. Questões 

territoriais na América Latina. Buenos Aires: Clacso, 2006. 

 

ROSENDAHL, Zeny. Espaço e religião: uma abordagem geográfica. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Ed. UERJ, 2002. 

 

ROSENDAHL, Zeny . CONSTRUINDO A GEOGRAFIA DA RELIGIÃO NO BRASIL. 

Espaço e Cultura, n. 15, p. 1-13, jan./jun. 2003. Disponível em: http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/article/view/7734/5589. Acesso em: 18 jul. 

2017. 

 

ROSENDAHL, Zeny. Hierópolis:o sagrado e o urbano. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed.UERJ, 

2009. 

 

RUIZ, Castor Mari Martín Bartolomé. Os paradoxos do imaginário: Ensaio de filosofia. São 

Leopoldo: Unisinos, 2003.  

 

SANTOS, Cristina Ribeiro; ALBUQUERQUE, Ana Cristina de. A caracterização do álbum 

fotográfico como recurso informacional. InCID: Revista de Ciência da Informação e 

Documentação, São Paulo: USP, v. 10, n. 1, p. 167-183, maio. 2019. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/incid/article/view/142173. Acesso em: 26 ago. 2020.  

 

SANTOS, Maria da Graça M. Poças. Espiritualidade, turismo e território: estudo 

geográfico de Fátima. São João do Estoril: Principia, 2006. 

 

SANTUÁRIO DE FÁTIMA. Santuário de Fátima. Disponível em: 

https://www.fatima.pt/pt/. Acesso em: 10 out. 2018. 

 

SANTUÁRIO DE FÁTIMA. Aplicativo versão 1.01. Google Play. Disponível em: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ardinova.ar.com.fatimaoficial&hl=pt_PT. 

Acesso em: 12 jun. 2018. 

 

SANTUÁRIO DE FÁTIMA. Aplicativo versão para os deficientes visuais. Disponível em: 

http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario/201307/DIARIO31_a37454c858.pdf
https://www.lourdes-france.org/wp-content/uploads/2020/05/communique-reouverture.pdf
https://www.lourdes-france.org/wp-content/uploads/2020/05/communique-reouverture.pdf
http://www.ufjf.br/revistaipotesi/files/2011/05/CAP05-63-75.pdf
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/article/view/7734/5589
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/article/view/7734/5589
http://www.revistas.usp.br/incid/article/view/142173
https://www.fatima.pt/pt/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ardinova.ar.com.fatimaoficial&hl=pt_PT


 

142 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.iki.santuariofatima&hl=en. Acesso em: 12 

jun. 2018.  

 

SANTUÁRIO DE LOURDES. Santuário de Lourdes. Disponível em: https://www.lourdes-

france.org/. Acesso em: 10 out. 2018.   

 

SANTUÁRIO DE LOURDES. Aplicativo versão 2.5. Google Play. Disponível em: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.lourdesfr. Acesso em: 10 out. 

2018. 

 

SBARDELOTTO, Moisés. Interações em Rituais on-line católicos: uma análise da prática 

religiosa em tempos de internet. In: RIBEIRO, José Carlos; FALCÃO, Thiago; SILVA, 

Tarcízio (org.). Mídias Sociais: saberes e representações. Salvador: EDUFBA, 2012. p. 131-

151.  

 

SERPA, Angelo (org.). Como prever sem imaginar? O papel da imaginação na produção do 

conhecimento geográfico. In: Espaços culturais: vivências, imaginações e representações 

[online]. Salvador: EDUFBA, 2008. p. 59-68. Disponível em: 

http://books.scielo.org/id/bk/pdf/serpa-9788523211899-04.pdf. Acesso em: 20 ago. 2017.  

 

SILVA, Francisco José da. Filosofia, religião popular e romarias, uma leitura dialética. In: 

OLINDA, Ercília Maria Braga de; SILVA, Adriana Maria Simião da; OLIVEIRA, Alessandra 

Araújo. Vidas em romaria. Fortaleza: Ed. UECE, 2016. 

 

SILVA, Juremir Machado da. As tecnologias do imaginário. 2. Ed. Porto Alegre: Sulina, 

2006.  

 

STUMP, Roger W. The geography of religion: faith, place, and space. [S. l.]: Lanham, 

Rowman & Littlefield Publishers, 2008.  

 

TARNAS, Richard. A epopéia do pensamento ocidental: para compreender as idéias que 

moldaram nossa visão de mundo. 5. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

 

TERRIN, Aldo Natale. Nova Era: A religiosidade do pós-moderno. Tradução de Euclides 

Balancin. São Paulo: Loyola, 1996. Título original: New Age: La religiosità del postmoderno.  

 

TOLONE, Oreste. Filosofia da religião no pensamento de Bernhard Welte. Tradução de 

Antônio Bicarato. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2011. Título original: Bernhard Welte: 

filosofia della religione per non-credenti.  

 

TURNER, Victor; TURNER, Edith. Image and Pilgrimage in Christian Culture. Nova 

York: Columbia University Press, 1978. 

 

ULANOV, Ann Belford. Jung e a religião: o self oposto. In: Compêndio da Cambridge 

sobre Jung. YOUNG-EISENDRATH, Polly; DAWSON, Terence. (org.). Santana: Madras, 

2011.  

 

VIVRE UN PARCOURS ACCOMPAGNÉ. Lourdes sanctuaire, 2018. Disponível em: 

https://www.lourdes-france.org/parcours-accompagnes/. Acesso em: 24 out. 2018.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.iki.santuariofatima&hl=en
https://www.lourdes-france.org/
https://www.lourdes-france.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.lourdesfr
http://books.scielo.org/id/bk/pdf/serpa-9788523211899-04.pdf
https://www.lourdes-france.org/parcours-accompagnes/


 

143 

WINNICOTT, Donald Woods. Natureza Humana. Tradução de Davi Litman Bogomeletz. 

Rio de Janeiro: Imago, 1990. 

 

  

 
 



 

144 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADA EM 

NOVEMBRO DE 2017 EM CHAVAL, CEARÁ  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADA EM NOVEMBRO 

DE 2017 EM CHAVAL, CEARÁ  

 

Local: Gruta de Lourdes – Chaval – CE. 

1. Primeiro nome/ iniciais do nome e idade; 

2. Mora em Chaval;  

3. Vem de qual cidade;  

4. Qual o meio de transporte utilizado; 

5. Veio visitar família ou amigos; 

6. Veio acompanhar os festejos;  

7. Veio sozinho ou em grupo; 

8. Vem todos os anos ou é a primeira vez; 

9. Ficará hospedado (a) na cidade; 

10. O que o (a) faz vir à gruta? Suas motivações; 

11. O que sente estando aqui na Gruta; 

12. Veio pagar alguma promessa? Poderia contar o motivo da promessa; 

13. Quais são os seus rituais; 

14. Conhece o Santuário de Lourdes na França? Já ouviu falar ou conhece alguém que 

já tenha ido; 

15. Conhece os festejos de Lourdes na Gruta da Betânia em Lagoa do Piauí – Pi;  

16. Espaço aberto para anotação de relatos e observações.  

 

Orientação: Este é apenas um roteiro de entrevista semiestruturada para ser aplicada na Gruta 

de Lourdes ou nos diferentes espaços de Chaval no período dos festejos de N.S. de Lourdes 

entre os dias 24 e 28 de novembro de 2017. Sob a responsabilidade da pesquisadora Ivna 

Carolinne Bezerra Machado, matrícula: 394064. A identificação dos sujeitos entrevistados 

será mantida em sigilo. Para a utilização das informações serão atribuídos nomes fictícios ou, 

quando pertinente, somente as iniciais fornecidas.    
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADA EM 

FEVEREIRO DE 2018 EM LAGOA DO PIAUÍ, PIAUÍ 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADA EM FEVEREIRO 

DE 2018 EM LAGOA DO PIAUÍ, PIAUÍ 

 

Local: Gruta de Lourdes da Betânia – Lagoa do Piauí – PI. 

1. Primeiro nome/ iniciais do nome e idade; 

2. Vem de qual cidade;  

3. Qual o meio de transporte utilizado; 

4. Veio sozinho(a) ou em grupo; 

5. Sabe por que a festa ocorre no dia 11 de fevereiro; 

6. Vem todos os anos ou é a primeira vez; 

7. Ficará hospedado (a) na cidade; 

8. O que o (a) faz vir à gruta? Suas motivações; 

9. O que sente estando aqui na Gruta; 

10. Veio pagar alguma promessa? Poderia contar o motivo da promessa; 

11. Quais são os seus rituais; 

12. Conhece o Santuário de Lourdes na França? Já ouviu falar ou conhece alguém que 

já tenha ido; 

13. Conhece os festejos de Lourdes na Gruta de Lourdes em Chaval – CE;  

14. Espaço aberto para anotação de relatos e observações.  

 

Orientação: Este é apenas um roteiro de entrevista semiestruturada para ser aplicada na Gruta 

de Lourdes da Betânia em Lagoa do Piauí no período dos festejos de N.S. de Lourdes entre os 

dias 10 e 11 de fevereiro de 2018. Sob a responsabilidade da pesquisadora Ivna Carolinne 

Bezerra Machado, matrícula: 394064. A identificação dos sujeitos entrevistados será mantida 

em sigilo. Para a utilização das informações serão atribuídos nomes fictícios ou, quando 

pertinente, somente as iniciais fornecidas. 
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APÊNDICE C – LISTA DE ARTIGOS E RESENHAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS PARTE I 

 

LISTA DE ARTIGOS E RESENHAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

SELECIONADOS A PARTIR DO BANCO DE PERIÓDICOS DA CAPES PARTE I 

 

1 Religious tourism in southern Mexico: Regional scopes of the festival of the Immaculate Conception 

Alvarado-Sizzo, Ilia ; Propin Frejomil, Enrique ; Sánchez Crispín, Álvaro. Geoforum, Jul. 2017.  

Vol.83, pp.14-25.  

2 Bodies in motion: pilgrims, seers, and religious experience at Marian apparition sites Zimdars - 

Swartz, Sandra L. Journeys, Dez. 2012. Vol.13(2), p.28(19).  

3 The effect of pilgrimage on anxiety, depression and religious attitude Morris, P. A. Psychological 

Medicine, 1982, Vol.12(2), pp.291-294.  

4 Deification: The Mariology of the Ordinary Faithful Boss, Sarah Jane. New Blackfriars, Mar. 2017. 

Vol.98(1074), pp.188-202.  

5 The Virgin Made Visible: Intercessory Images of Church Territory in Egypt. Heo, Angie. Comparative 

Studies in Society and History, 2012. Vol.54(2), pp.361-391.  

6 Magnetic spa therapy: bringing the healing waters of lourdes into the home. (Letters to the Editor). 

Townsend Letter for Doctors and Patients, Jan. 2003. p.90(3).  

7 (Re)locating sacredness in Shanghai. Hingley, Liz ; Vermander, Benoît ; Zhang, Liang. Social 

Compass, 2016. Vol.63(1), pp.38-56. 

8 Empowerment in the Religious Stories and Art of the Virgin Mary Kane, Michael. Social Work and 

Christianity, Primavera, 2010. Vol.37(1), pp.45-64. 

9 Lourdes: A Pilgrim After All. Matter, E. Ann. Spiritus: A Journal of Christian Spirituality, 2003. 

Vol.3(1), pp.68-85. 

10 Mini-miracles: Transformations of self from consumption of the Lourdes pilgrimage. Higgins, 

Leighanne ; Hamilton, Kathy. Journal of Business Research, Jan. 2016. Vol.69(1), pp.25-32. 

11 Virgins for Sale. Bitel, Lisa. Verão, 2007. Journal of Women's History, Vol.19(2), pp.170-177,212. 

12 Pilgrimage and Patronage in Brazil: A Paradigm for Social Relations and Religious Diversity. 

Greenfield, Sidney M. ; Cavalcante, Antonio Mourão ; Luso-Brazilian Review, 2006. Vol.43 (2), 

p.63-90. Academic Search Premier.  

13 “Spiritually, I’m Always in Lourdes”. Agnew, Michael. Studies in Religion/Sciences Religieuses, 

2015. Vol.44(4), pp.516-535. 

14 Echoes from Kerizinen: pilgrimage, narrative, and the construction of sacred history at a Marian 

shrine in northwestern France. Badone, Ellen. Journal of the Royal Anthropological Institute, Jun. 

2007. Vol.13(2), p.453(18). 

15 The evolution of Marian devotionalism within Christianity and the Ibero-Mediterranean polity. 

Stevens- Arroyo, Anthony. Journal for the Scientific Study of Religion, Mar. 1998. Vol.37(1), 

pp.50-73.  

16 The Theatricalization of belief in Tennessee Williams's "Thank You, Kind Spirit".(Critical essay). 

Kolin, Philip C. Notes on Contemporary Literature, Jan. 2014. Vol.44(1).  

17 New Ireland and / hidden Ireland: reading recent Irish fiction.(Nonfiction)(Critical Essay). Mcmullen, 

Kim. The Kenyon Review, Primavera, 2004. Vol.26(2), p.126(23).  

18 Assumptions of the Virgin and recent Chicana writing. Doyle, Jacqueline. Women's Studies, Abr. 

1997. Vol.26(2), p.171(31).  

19 Religion and Medicine, Again: JHMAS Commentary on “The Lourdes Medical Cures Revisited”. 

Duffin, Jacalyn. Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 2014. Vol. 69(1), pp.162-

165.  
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APÊNDICE D - LISTA DE ARTIGOS E RESENHAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS PARTE II 

 

LISTA DE ARTIGOS E RESENHAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

SELECIONADOS A PARTIR DO BANCO DE PERIÓDICOS DA CAPES PARTE II 

 

20 Re/Making La Negrita: Culture as an Aesthetic System in Costa Rica. Sharman, Russell. American 

Anthropologist, Dez. 2006. Vol.108(4), pp.842-853. 

21 Lourdes: healing in a place of pilgrimage. Gesler, Wil. Health and Place, 1996. Vol.2(2), pp.95-105. 

22 The Lourdes Medical Cures Revisited †. François, Bernard ; Sternberg, Esther M ; Fee, Elizabeth. 

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 2014. Vol. 69(1), pp.135-162. 

23 World Christianity as a women's movement.(Viewpoint essay). Robert, Dana L. International 

Bulletin of Missionary Research, Out. 2006. Vol.30(4), p.180(7). 

24 ‘So Many Extraordinary Things to Tell’: Letters from Lourdes, 1858. Taylor, Thérèse. The Journal 

of Ecclesiastical History, 1995. Vol.46(3), pp.457-481.  

25 Researching religion: the iconographic elicitation method. Notermans, Catrien ; Kommers, Heleen. 

Qualitative Research, 2013. Vol.13(5), pp.608-625.  

26 Minding the Spirit: The Study of Christian Spirituality (review). Howells, Edward. Spiritus: A 

Journal of Christian Spirituality, 2005. Vol.5(2), pp.223-227.  

27 Mary visions: A virgin in the sky with diamonds. Chocran, Tracy; Omni, Out. 1994. Vol.17(1), pp.54-

56.  

28 Alone of All Her Sex. The Myth and Cult of the Virgin Mary.Pfaff, Richard W. Church History: 

Studies in Christianity and Culture, 1977. Vol.46(2), pp.234-236.  

29 Imagenes de dios en el camino: retablos, ex-votos, milagritos, and murals. Pineda, Ana Maria. 

Theological Studies, Jun. 2004. Vol.65(2), p.364(16). 

30 Pilgrimage and tourism at Lourdes, France. Eade, John. Annals of Tourism Research, 1992. 

Vol.19(1), pp.18-32.  

31 Fontes de águas "milagrosas" no Brasil. Fábio Tadeu Lazzerini. Ciência e Natura, 2014. Vol.36, 

pp.559-572.  
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADA EM 

JUNHO DE 2019 EM LOURDES, FRANÇA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADA EM JUNHO DE 

2019 EM LOURDES, FRANÇA 

 

1. Primeiro nome/ iniciais do nome e idade; 

2. Você veio em busca de cura/ saúde (corpo e espiritual), para você ou alguém de 

sua família; 

3. Estando aqui, o que você tem feito para alcançar essa cura? Que tipo de 

ritual/atitude; 

4. No seu cotidiano o que você faz para alcançar/conseguir essa cura? Gostaria de 

ouvi-lo / saber de suas experiências pessoais e ou coletivas; 

5. Como foi para você chegar até aqui no santuário de Lourdes? Você planejava há 

quanto tempo; 

6. Veio só para Lourdes ou vai para outros locais/cidades; 

7. Quando você falou que viria à Lourdes, as pessoas te pediram coisas? Por 

exemplo: acender vela, entregar bilhetes, doações, levar água da fonte; 

8. Diante do que você imaginou antes da viagem e estando aqui, o que você sente? O 

que chama mais a sua atenção ; 

9. Você é devoto de outro santo? Gostaria de compartilhar algum milagre; 

10. Onde você mora/vive, você conhece alguma devoção ou ritual oficial ou não 

oficial ligado à saúde/cura?  Poderia me contar ; 

11. Talvez seja muito particular, mas o que você sente diante da gruta; 

12. Espaço aberto para anotação de relatos e observações.  

 

Orientação: Este é apenas um roteiro de entrevista semiestruturada para ser aplicada no 

Santuário de Lourdes ou nos diferentes espaços da cidade de Lourdes no período estabelecido 

entre os dias 27 de junho e 3 de julho de 2019. Sob a responsabilidade da pesquisadora Ivna 

Carolinne Bezerra Machado, matrícula: 394064. A identificação dos sujeitos entrevistados 

será mantida em sigilo. Para a utilização das informações serão atribuídos nomes fictícios ou, 

quando pertinente, somente as iniciais fornecidas.    
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APÊNDICE F – BANNER CHAVAL, CEARÁ 
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APÊNDICE G – BANNER LAGOA DO PIAUÍ, PIAUÍ 
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APÊNDICE H – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADA 

EM NOVEMBRO DE 2019 EM CHAVAL, CEARÁ 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADA EM NOVEMBRO 

DE 2019 EM CHAVAL, CEARÁ  

 

Local: Paróquia Santo Antônio de Pádua – Chaval – CE. 

1. Primeiro nome/ iniciais do nome e idade; 

2. A história da construção da gruta;  

3. Porque os festejos ocorrem em novembro;  

4. Porque não há ex-votos; 

5. Quais foram as principais modificações na gruta ao longo dos anos; 

6. Qual a importância da entrega deste material;  

7. Espaço aberto para anotação de relatos e observações.  

 

Orientação: Este é apenas um roteiro de entrevista semiestruturada para ser aplicada no dia da 

entrega oficial do material de Lourdes com os presentes na Paróquia de Santo Antônio de 

Pádua em Chaval ou nos diferentes espaços de Chaval no período da entrega no dia 24 de 

novembro de 2019. Sob a responsabilidade da pesquisadora Ivna Carolinne Bezerra Machado, 

matrícula: 394064. A identificação dos sujeitos entrevistados será mantida em sigilo. Para a 

utilização das informações serão atribuídos nomes fictícios ou, quando pertinente, somente as 

iniciais fornecidas.    
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APÊNDICE I – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADA EM 

DEZEMBRO DE 2019 EM LAGOA DO PIAUÍ, PIAUÍ 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADA EM DEZEMBRO 

DE 2019 EM LAGOA DO PIAUÍ, PIAUÍ 

 

Local: Gruta de Lourdes da Betânia – Lagoa do Piauí – PI. 

1. Primeiro nome/ iniciais do nome e idade; 

2. Como se sentem, sendo responsáveis por este santuário; 

3. Conseguem descrever como a gruta se tornou conhecida;  

4. Qual a história da construção da Gruta;  

5. Há ligação com a Diocese;  

6. Já foram ao Santuário de Lourdes na França;  

7. Qual a importância da entrega deste material;  

8. Espaço aberto para anotação de relatos e observações.  

 

Orientação: Este é apenas um roteiro de entrevista semiestruturada para ser aplicada no dia da 

entrega oficial do material de Lourdes com os representantes da Família, responsáveis pela 

Gruta de Lourdes da Betânia em Lagoa do Piauí. No dia 14 de dezembro de 2019. Sob a 

responsabilidade da pesquisadora Ivna Carolinne Bezerra Machado, matrícula: 394064. A 

identificação dos sujeitos entrevistados será mantida em sigilo. Para a utilização das 

informações serão atribuídos nomes fictícios ou, quando pertinente, somente as iniciais 

fornecidas. 
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ANEXO A – PLANTA DO SANTUÁRIO DE LOURDES/FR  

 

     
Fonte: Santuário de Lourdes, 2019.  
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ANEXO B – PROPOSTA DE ATIVIDADES E HORÁRIOS DO SANTUÁRIO DE 

LOURDES/FR 

 

Fonte: Santuário de Lourdes, 2019. Legenda: Material disponibilizado no centro de informações do santuário de 

Lourdes.  
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ANEXO C – CORPO DE FUNCIONÁRIOS DO SANTUÁRIO DE LOURDES/FR 

 

Fonte: Santuário de Lourdes. Lourdes News - El diario del santuario, nº 4, jul. 2014.  
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ANEXO D – ETAPAS DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DOS MILAGRES 

PARTE I 

  
Fonte: Santuário de Lourdes, 2010. 
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ANEXO E – ETAPAS DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DOS MILAGRES 

PARTE II 

 

Fonte: Santuário de Lourdes, 2010. 
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ANEXO F – ETAPAS DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DOS MILAGRES 

PARTE III 

 

Fonte: Santuário de Lourdes, 2010. 
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ANEXO G – ETAPAS DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DOS MILAGRES 

PARTE IV  

 

Fonte: Santuário de Lourdes, 2010. 
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ANEXO H – REPORTAGEM PARTE I 

 
 
Fonte: Arquivo - Santuário de Lourdes, 1985. Digitalizado de fotocópia de dimensão A3 para A4 em página 

única.  
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ANEXO I - REPORTAGEM PARTE II 

 

Fonte: Arquivo - Santuário de Lourdes, 1975.  Digitalizado de fotocópia de dimensão A3 para A4 em página 

única.   
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ANEXO J – LISTA ARCHICONFRERIE 

 

Fonte: Arquivo Santuário de Lourdes.  Digitalizado de fotocópia. Documento editado - frente e verso em página 

única.  
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ANEXO K – ROTEIRO TURÍSTICO DE CHAVAL – CEARÁ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fonte: Coletivo Ágora Chaval – (Adaptado) Proposta de Roteiro turístico/2019. 

 

 


