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O trabalho constitui um estudo inicial do fenômeno das romarias e do perfil dos romeiros que se deslocam a
Juazeiro do Norte no período contemporâneo. As interrogações norteadoras do levantamento empírico são:
quem são os romeiros? Qual sua faixa etária? Qual o lugar de origem desses sujeitos, rural ou urbano? Como
chegam? Qual o custo financeiro da romaria? Qual a frequência das viagens? Que roteiro eles realizam na
cidade de Juazeiro do Norte? Eles chegam a conhecer outros lugares do chamado Cariri cearense? Que fatores
explicam o seu deslocamento para as romarias de Juazeiro do Norte? Como a cidade está estruturada para
receber o fluxo de romeiros? Esses são questionamentos lançados em pesquisa de campo exploratória,
realizada no segundo semestre de 2013 e nos meses de julho e setembro de 2014. O intuito é levantar
informações socioeconômicas de romeiros em sua estadia na cidade de Juazeiro do Norte e desenvolver
referencial teórico sobre essa temática. O projeto de pesquisa foi realizado na disciplina de “Pratica Curricular
III: Métodos e técnicas da pesquisa em Geografia – Análise socioeconômica”, desdobrando-se em uma iniciativa
de investigação que continua em andamento. Através de conversas informais e também pela aplicação de
entrevistas (perguntas abertas e fechadas) buscou-se exercitar a abordagem qualitativa de investigação.
Percebeu-se que os entrevistados se identificam como romeiros e que os mesmos aproveitam a romaria para
conhecer a cidade de Juazeiro do Norte. Foram entrevistados cerca de 10 romeiros, de grupos diferenciados
pela origem geográfica, buscando-se a partir de suas respostas elaborar quadro sintético dos sujeitos
entrevistados e definir novo roteiro de entrevistas. Privilegia-se a pesquisa qualitativa entendida como aquela
que busca interpretar os fenômenos a partir do olhar do entrevistado e compreender o significado atribuído as
práticas sociais. O contato direto com os romeiros é um rico momento para conhecer suas histórias e
expectativas em vir a Juazeiro do Norte.
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