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Resumo: O presente trabalho irá abordar a construção e inauguração do 

Memorial Pe. Cícero, de acordo com as matérias apresentadas por jornais dos 

anos de 1984 e 1988. A ideia de construir esse espaço surge da necessidade de 

ter um local onde pudesse conter a historiografia de Juazeiro, e principalmente 

que evidenciasse Padre Cícero (fundador da cidade). farei uma análise acerca 

dos discursos proferidos pelas três esferas do executivo do Brasil, presentes no 

dia 22 de julho de 1988, data que ocorreu a solenidade de inauguração. Buscarei 

construir uma problematização acerca do tempo e espaço ao qual ocorreu o 

evento, entender em qual perspectiva esses jornais escreviam e publicavam 

suas matérias, buscar expor os interesses que se formulavam esses discursos 

e o público ao qual eles pretendiam atingir. Trarei uma breve discussão sobre os 

museus em geral, seu surgimento, suas principais finalidades para a sociedade 

em geral, centros acadêmicos e para os espaços escolares. Discutirei a 

importância do Memorial para a historiografia de Juazeiro, a sacralização desse 

espaço pelo olhar dos romeiros, por ser um lugar que evidencia o próprio padre 

Cícero, desta forma utilizarei entrevista com romeiros que visitaram o memorial 

na romaria de outubro/novembro de 2019. Trarei a experiencia do romeiro com 

as peças, e quais peças chamam mais atenção. Para concluir farei uma análise 
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acerca do seu papel social, sua contribuição para os meios acadêmicos, turístico 

e principalmente religiosos.   
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