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ESPAÇO SAGRADO E PROFANO: UM OLHAR NO HORTO DA CIDADE DE
JUAZEIRO DO NORTE-CE.
Francisco Bráz Matos1, Tharlles walefen Alencar Silva2, Marta Bernardo
dos Santos3, Maria Soares da Cunha4

Foi durante aulas de Geografia Cultural, que começou a ser gestada a vontade
de estudar sobre espaço sagrado e profano, e a relação entre Geografia e
Religião. A partir daí procurou-se conhecer publicações sobre essa temática,
procurando adentrar nesse campo de estudo. O local escolhido como recorte
espacial está inserido na cidade de Juazeiro do Norte-CE, que é um município
brasileiro do estado do Ceará, localizado na Região Metropolitana do Cariri, no
Sul cearense. O trabalho tem como objetivo entender qual a relação entre
Geografia e Religião, tendo como ênfase as discussões relativas sobre espaço
sagrado e profano, tendo o Horto, da cidade de Juazeiro do Norte-CE, como
recorte empírico. Como referencial teórico foi consultado alguns artigos, livros,
mapas e informações referentes a abordagem da Geografia das Religiões. A
base teórica principal é a produção de Zeny Rosendahl e Roberto Lobato Corrêa,
no livro “Introdução a Geografia Cultural”.A metodologia empregada no trabalho
segue passos sistematizados: Atividades para definição do tema, levantamento
bibliográfico preliminar, reuniões com a professora para organização da
pesquisa, elaboração do roteiro de entrevista semiestruturada, campo (trabalho
empírico), pós-campo (análise do material coletado). O trabalho justifica-se em
primeiro lugar como um meio de conhecer mais sobre a Geografia das
Religiões, tendo ênfase as discussões relativas a espaço sagrado e profano, e
para entender como o Horto, no município de Juazeiro do Norte-CE, vem se
estruturando como lugar santo e profano. Os resultados preliminares, apontam
que o espaço do Horto, é considerado por moradores e comerciantes, como um
lugar que expressa a fé no Padre Cícero, que é o principal motivo da atração
dos romeiros ao local, e que ao mesmo tempo, está envolvido com o comércio,
e até atividades turísticas que são feitas ao local, por pessoas que nem são
devotas do Padre Cícero. Assim, o Horto, apresenta uma importância muito
grande na vida das pessoas que visitam, ou que trabalham neste local, pois
estabelecem um vínculo de fé com o padre Cícero.
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