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RESUMO 

 

O crescente avanço do consumo religioso no Brasil vem contribuindo para o aumento do número 

de peregrinações a santuários como busca de resposta aos anseios humanos. Tal avanço, em certa 

medida, colabora para o consumo moral da fé por meio de símbolos religiosos e atos virtuosos, 

que promovem o encontro satisfatório na resolução das necessidades pessoais dos peregrinos em 

sua busca pela “vida boa”. Foram tomados como fundamentos os estudos de recepção aliados à 

interligação entre comunicação, consumo e religião, com base em autores como Baccega, 

Carranza, Aristóteles, Chauí, Slater, Martín-Barbero, Douglas & Isherwood, Martino, Ricouer e 

Gancho. A pesquisa tem como corpus as narrativas dos peregrinos do Santuário de Santa Paulina, 

em Vígolo, Nova Trento (SC), sobre as práticas do consumo moral da fé, utilizando o método de 

pesquisa qualitativa. Objetivou-se a aproximação com o objeto, para possibilitar a análise dos 

processos de consumo moral da fé por meio das virtudes vividas pela santa e buscadas pelos 

peregrinos, bem como do contexto sociocultural e da comunicação não midiática presente neste 

objeto. Como metodologia aplicada ao corpus da pesquisa, foi utilizada a análise das teorias das 

narrativas. 

 

Palavras-chave: Comunicação; virtudes da santa; santuário; consumo moral;  narrativas; religião.  
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ABSTRACT 

 

The increasing advance of religious consumption in Brazil has contributed to the growth in the 

number of pilgrimages to sanctuaries in search of response to human aspirations. This progress, to 

a certain extent, contributes to the moral consumption of faith through religious symbols and 

virtuous acts, which promote the satisfactory meeting in resolution of the personal needs of the 

pilgrims in their quest for “good life”. The studies of reception, combined with an interrelation 

between communication, consumption and religion, were taken as foundations, based on authors 

such as Baccega, Carranza, Aristotle, Chauí, Slater, Martin-Barbero, Douglas & Isherwood, 

Martino, Ricoeur and Hook. The research has its corpus composed by the narratives of pilgrims 

to the Sanctuary of Santa Paulina in Vigolo, Nova Trento (SC), about the practices of moral 

consumption of faith, using the qualitative research method. The aim was to get closer to the object, 

to enable the analysis of moral consumption processes of faith through the virtues lived by the 

saint and persuade by the pilgrims, as well as the socio-cultural context and the non-mediatic 

communication present in this object. The analysis of theories of narrative was used as 

methodology applied to the corpus of the research. 

 

Key words: Communication; the virtues of saint; sanctuary; moral consumption; narratives; 

religion. 
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INTRODUÇÃO 

As narrativas são infinitas em sua variedade e nós as encontramos em todo lugar. 

Parece existir em todas as formas de vida humana uma necessidade de contar; 

contar histórias é uma forma elementar de comunicação humana. [...] e através 

da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência em uma 

sequência, encontram possíveis explicações e jogam com a cadeia de 

acontecimentos que constroem a vida individual e social. (JOVCHELOVITCH e 

BAUER, 2002, p. 91) 

 

O tema desta dissertação surgiu da inquietude da pesquisadora, que, como parte da 

Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, ordem religiosa fundada por Santa Paulina, 

observava, desde 2009, o crescimento significativo das peregrinações ao Santuário de Santa 

Paulina, em Nova Trento, interior do estado de Santa Catarina. A partir dessa observação, avaliou 

que seria útil uma investigação cientifica que tentasse explicar esse fenômeno pelo viés da 

interface com comunicação e consumo, uma vez que encontrava diversos elementos 

comunicacionais nos rastros do consumo da peregrinação a Nova Trento. Tal consumo 

transcendia, segundo as suposições iniciais da autora, a materialidade, pois estava impregnado da 

busca por uma “vida boa”, razão pela qual se forjou a ideia de um “consumo moral da fé”. Desse 

modo, decidiu-se a estudar as narrativas de peregrinos acerca do consumo moral da fé, partindo 

do pressuposto de que haveria uma possível diferença entre o Santuário de Santa Paulina e os 

demais santuários do Brasil, tomando como parâmetro o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, 

no estado de São Paulo. 

 A priori, os peregrinos do Santuário de Santa Paulina, no bairro de Vígolo, em Nova 

Trento (SC), com os quais a pesquisadora teve contato demonstravam buscar valores para a vida, 

muito além de apenas visitar o lugar. Supunha-se que buscavam mais uma espécie de aquisição 

das virtudes vivenciadas pela Santa Paulina, um expresso desejo de identificação com a mesma, 

demonstrando haver uma relação próxima, um contato quase familiar, tendo-a ao mesmo tempo 

como amiga e intercessora junto à Divina Providência. 

 A produção de espaços sagrados para o consumo da religião tem adquirido cada vez mais 

destaque nos estudos de diversas áreas da academia (HERVIEU-LÉGER, 2008; CARRANZA, 

2011). Em certa medida, tal interesse pode estar relacionado ao incremento da busca de centenas 

de pessoas por respostas religiosas para questões cotidianas, o que se comprovaria pelo incremento 

do número de igrejas – de diversas crenças – e de fiéis no Brasil, como aponta o último Censo do 

IBGE (2010). O fenômeno da peregrinação também é parte deste mosaico de incremento da 

procura pelo sagrado. Pesquisas como a realizada pelo município de Nova Trento (Santur, 2011) 

dão conta de um considerável aumento no afluxo de peregrinos ao Santuário de Santa Paulina. 
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 Nesse sentido, esse estudo foi delimitado nas narrativas de peregrinos acerca do consumo 

moral da fé no Santuário de Santa Paulina, que será detalhado nesta pesquisa. Construído em 2006, 

para atender ao crescente número de peregrinações oriundas de diversos estados do Brasil e do 

exterior, o Santuário de Santa Paulina é um dos mais importantes templos católicos brasileiros, 

localizado a cerca de 85 quilômetros da cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. 

As peregrinações são parte da cultura dos povos cristãos, muçulmanos, judeus, entre 

outros. Com efeito, entre os cristãos, o fenômeno das peregrinações tem as suas raízes no Antigo 

Testamento, tanto com Abraão1 como modelo, como também com o proceder do povo de Israel, 

que peregrinou em busca da terra prometida. Segundo Carlos Alberto Steil (2003, p. 30), em 

termos etimológicos, peregrinação remonta ao vocábulo latino peregrinus e designa “o 

estrangeiro, aquele que vive alhures e que não pertence à sociedade autóctone estabelecida, ou 

seja, é aquele que, pela força do prefixo, percorre um espaço e, neste espaço, encontra o outro”. 

O culto aos santos e a peregrinação a locais nos quais estes viveram ou realizaram obras 

acompanharam o catolicismo ao longo de grande parte de sua milenar história, materializando-se 

em “espaços sagrados”, evidenciados pela proliferação de santuários no Brasil e no mundo. Edin 

Abumanssur (2003, p. 54) lembra que, no século XX, “assistimos ao surgimento de vários 

santuários, como, por exemplo, o de Fátima, em Portugal”. Acrescenta também que “o ser humano 

desloca-se pela Terra em demanda do sagrado com vistas a adorá-lo, consultá-lo, festejá-lo ou 

conhecê-lo” (ABUMANSSUR, 2003, p. 53). 

A peregrinação é um lócus privilegiado para entender as transformações da sociedade 

contemporânea, como afirma o antropólogo Carlos Steil (2003). Segundo este autor, desde o ano 

2000, aumentou drasticamente o número de pessoas que se deslocam para fazer peregrinações, 

atraídas pelas ideias de transformação interior e de aperfeiçoamento pessoal, ao que Abumanssur 

(2003, p. 99) acrescenta que “por trás de toda ação religiosa, das mais belas às mais vis, há uma 

busca por aquilo que, nos diferentes momentos da civilização, entendeu-se por busca de 

felicidade”. Em certa medida, tal afirmação remete àquilo que Aristóteles chama de virtude 

humana: 

 

 

 

 

A virtude que temos que considerar é claramente a virtude humana, visto que o 

bem e a felicidade a que nos dispomos buscar foram o bem humano e a felicidade 

                                                 
1 Cf. Êxodo 1, 4s. 
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humana. Mas, a felicidade humana significa, a nosso ver, excelência da alma, não 

por excelência do corpo. (ARISTÓTELES, 2007, p. 62) 

 

No âmbito da religião, entende-se que a cultura é um meio de comunicação simbólica  na 

mesma linha proposta por Raymond Williams (2007), entre outros autores dos Estudos Culturais 

–, o que permite sinalizar, no caso do objeto proposto nesta dissertação, o consumo moral da fé, 

em que não estão apenas os objetos materiais, mas também aqueles que carecem de materialidade 

e remetem a valores transcendentes próprios de uma cultura. Neste sentido, Brenda Carranza 

(2011, p. 71) afirma que “a igreja, enquanto fornecedora de sentido, se apropria da sociedade de 

consumo, mesmo quando o fim último é evangelizar, viabilizar a essência de sua missão salvífica”. 

Tanto a religião quanto o consumo auxiliam na construção de sentidos sociais e, ao mesmo tempo, 

apontam para a busca de algo a mais, o que se pretende observar e analisar nesta pesquisa. 

O presente estudo tem como intuito responder à seguinte questão: como os peregrinos 

que visitam o Santuário de Santa Paulina ressignificam o consumo simbólico deste por meio da 

aquisição de valores morais e da apropriação do sagrado. A questão proposta vem ao encontro da 

concepção de receptor ativo trabalhada por diversos autores do campo da comunicação. O “sujeito 

ativo não só interpreta, ressignificando, as mensagens da mídia, como também inclui essa 

ressignificação no conjunto de suas práticas culturais, modificando-as ou não. O receptor e 

consumidor estão juntos” (BACCEGA, 2008, p. 33). 

 

1.1 DO OBJETO DA PESQUISA E OBJETIVOS 

Conforme exposto anteriormente, o objeto de estudo desta dissertação serão as narrativas 

dos sujeitos que peregrinam até o Santuário de Santa Paulina, no bairro de Vígolo, em Nova Trento 

(SC), a fim de analisar as suas práticas de consumo moral da fé, entendido como aquisição de 

virtudes e atribuição de sentido e valores às ações humanas. 

Definiu-se, como objetivo geral, estudar elementos que caracterizem as peregrinações ao 

Santuário de Santa Paulina, no bairro de Vígolo, em Nova Trento (SC), suas narrativas e destaques 

acerca do consumo moral da fé, investigando como se dão os processos de recepção do consumo 

do sagrado por meios de símbolos e sinais, problematizados a partir das interseções entre 

comunicação, consumo e religião. 

 Como objetivos secundários, busca-se: 

 identificar as práticas simbólicas do consumo da fé dos peregrinos no Santuário de Santa 

Paulina; 

 descrever se há, entre os peregrinos, o consumo moral e analisá-lo por meio das narrativas, 

para verificar como e em que medida este consumo se dá no espaço sagrado; 
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 relacionar a comunicação simbólica com o consumo, analisando a mediação entre a santa e o 

peregrino no santuário. 

 

1.2 DA JUSTIFICATIVA 

A presente dissertação pertence ao campo de estudos da comunicação em suas interseções 

com o consumo. Neste sentido, é parte das pesquisas do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Práticas de Consumo, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). 

Partindo das pesquisas em comunicação e religião, busca compreender as significações do 

consumo moral e simbólico da fé em um contexto social determinado, o das peregrinações ao 

Santuário de Santa Paulina. 

Trata-se de um estudo com foco nas mediações, entendidas como um dos meios de 

comunicação entre o peregrino e seu santo de devoção. Essas mediações favorecem certos usos e 

apropriações na produção de sentidos em contextos sociais determinados, razão pela qual esta 

dissertação está inserida na linha de pesquisa do PPGCOM ESPM intitulada “Processos de 

Recepção e Contextos Socioculturais Articulados ao Consumo”. Ao explorar as narrativas dos 

peregrinos acerca do consumo moral da fé, o estudo também se propõe a investigar as significações 

e atribuição de sentido nelas contidas, alinhando-se às especificidades do projeto de pesquisa do 

orientador, Prof. Dr. Luiz Peres-Neto, cuja temática é “Ética, dominação e contextos 

organizacionais na sociedade de consumo”. 

Partindo da relação entre comunicação, consumo e religião, objetiva-se tecer 

considerações acerca de alguns apontamentos sobre o consumo moral da fé, explicado nesta 

dissertação a partir das mediações, que são consideradas enquanto usos e apropriações da fé, ou 

seja, a partir dos sentidos e efeitos produzidos e narrados pelos sujeitos que peregrinam. 

Todo ser humano cresce orientado por valores éticos e morais em relação aos outros 

homens da sociedade; “na vida humana é fundamental estar ligado a uma direção de vida, a valores 

de vida, a normas de vida, a posturas de vida, a um sentido de vida” (KUNG, 2003, p. 60). Esses 

valores são provenientes da cultura (VALLS, 1996). Mary Douglas e Isherwood (2013, p. 109) 

acrescentam que “a cultura é um padrão possível de significados herdados do passado imediato, 

um abrigo para as necessidades interpretativas do presente”. 

Quando o presente estudo menciona o consumo moral da fé, busca tratar da moral como 

atos virtuosos e referencia-se nas definições de virtudes dadas por Aristóteles (2007), para quem 

a vida virtuosa é definida como aquela em que se alcança a eudaimonia, traduzida como 

“felicidade”, lograda, conseguida, não pela simples excelência do corpo, e sim pela excelência da 

alma. Com efeito, o estagirita assume que “a vida humana mais feliz é a contemplativa e a que 
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imita melhor a atividade divina, sendo a verdadeira felicidade encontrada nas virtudes” (VALLS, 

1996, p. 32). E segue, ao colocar à baila o arbítrio, as escolhas e ações dos sujeitos como parte da 

busca pela vida virtuosa: 

 

a virtude é, então, uma disposição de caráter relacionada com a escolha de ações 

e paixões e consistente numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, que é 

determinada por um princípio racional próprio que no homem é dotado de 

sabedoria prática. É um meio-termo entre dois vícios, um por excesso e outro por 

falta, pois nos vícios, ou há falta ou há excesso, daquilo que é conveniente no que 

concerne às ações e às paixões, ao passo que a virtude encontra e escolhe o meio-

termo. Portanto, acerca do que ela é, isto é, qual é a definição da sua essência, a 

virtude é uma mediana, porém, com referência ao sumo bem e ao mais justo, ela 

é um extremo. (ARISTÓTELES, 2007, p. 40) 

 

Com a finalidade de situar o leitor, posiciona-se, também, sobre o conceito de consumo 

da comunicação e da peregrinação utilizado nesta pesquisa. Vale ressaltar que as definições dadas 

por Raymond Williams (2007, p. 109), no livro Palavras-chave, dizem que a palavra “Consume 

(consumir) faz parte da língua inglesa, da francesa consumer e da variante consommer, da  latina 

consumere, que significa absorver por completo, devorar, dilapidar. E que em quase todos os 

primeiros usos em inglês, consumir tinha sentido de destruir, esgotar, dilapidar e exaurir”. 

Contudo, este trabalho não irá tratar do consumo como destruição, mas como atribuição de sentido 

e valores às ações humanas, enfatizando a necessidade de compreender as formas de consumir 

como mecanismos de elaboração da especificidade cultural e do modo de construção de significado 

na sociedade contemporânea, partindo da premissa de que o consumo simbólico constrói um 

imenso sistema coletivo e público de representações sociais. 

Trabalhar-se-á com a dimensão simbólica do consumo e, por sua vez, com o consumo 

moral como ressignificação a partir dos usos e apropriações dos sujeitos. Douglas e Isherwood 

(2013, p. 64) alertam que, nas diferentes culturas, “cada uma corta suas fatias de realidade moral 

de maneiras diferentes e distribui aprovação ou desaprovação a virtudes e vícios opostos de acordo 

com as visões locais. Mas é interessante observar os valores muito diferentes que sociedades 

distintas estabelecem para a proporção do consumo em relação à renda”. 

 Pensadores como Baccega (2008, p. 34) alertam para o consumo como um dos 

indicadores mais efetivos de práticas socioculturais e do imaginário de uma sociedade: “revela a 

identidade do sujeito, seu lugar na hierarquia social, o poder de que se reveste”. O teórico do 

conceito de mediação Martín-Barbero também alerta que a diferença se dá pelo consumo como 

um lugar de processo, de ritual e de organização. 

O consumo não é apenas reprodução de forças, mas também produção de 

sentidos: lugar de uma luta que não se restringe à posse dos objetos, pois passa 

ainda mais decisivamente pelos usos que lhes dão forma social e nos quais se 
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inscrevem demandas e dispositivos de ação provenientes de diversas 

competências culturais. (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 33) 

 

 

Assim como o consumo, a religião é um fenômeno social que tem um papel fundamental 

na formatação dos comportamentos dos indivíduos e grupos numa sociedade. Ao falar de religião, 

Chauí (2012, p. 3880) destaca que “em todas as sociedades, a religião demonstra a forma de ser 

no mundo [...] a procura de um sentido para a existência”. Pelas narrativas dos peregrinos, entende-

se que, indubitavelmente, transformações acontecem na vida das pessoas, levando-as a se tornar 

peregrinas, a se colocar a caminho, em busca da aquisição de novos significados para si próprias 

e do aperfeiçoamento de seus valores morais por meio da fé em rituais sagrados. Sendo assim, 

acredita-se que esta pesquisa se justifica pelo fato de contribuir para aprofundar a análise do papel 

das dimensões simbólicas da comunicação, da religião e do consumo num santuário que, apesar 

de ter apenas oito anos de existência, no ano de 2013 acolheu, em média, cerca de 100 mil 

peregrinos por mês.2 

Cabe destacar o crescimento da pesquisa em comunicação e religião no Brasil 

(MARTINO, 2012), olhando também para os dados apresentados pela doutoranda da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Priscila de Castro, que apresenta um artigo a partir de uma 

pesquisa bibliométrica, dizendo que: O ano de 1994 inaugurou o campo de pesquisas em mídia e 

religião no Brasil, conforme os dados do Banco de Teses e Dissertações da Capes. “O tema 

prosseguiu atraindo pesquisadores durante a década de 1990, que fechou com 11 trabalhos 

defendidos, e estourou na primeira década do século XXI: até 2010, o banco da Capes registra 78 

teses e dissertações que apresentam as palavras religião e mídia no assunto Contudo, ainda há 

poucos estudos sobre a comunicação não midiática no campo religioso”. Neste sentido, a presente 

pesquisa propõe um estudo das mediações comunicacionais de um indivíduo com o seu objeto de 

devoção e consumo num determinado espaço e tempo. “Há rituais de consumo que fixam pautas, 

que criam modelos, têm cenários, que assinalam épocas, tempos propícios” (MARTÍN-

BARBERO, 2009, p. 63). 

Na história das religiões, os símbolos têm como valor e função promover o encontro do 

fiel com o sagrado, “o símbolo é a representação visível de uma realidade invisível” (OLIVEIRA, 

1978, p. 3). Ademais, a pesquisa ajudará a encontrar possíveis respostas para a(s) relação(ões) 

entre a atribuição de sentido à vida e o consumo moral da fé dos homens e mulheres, denominados 

peregrinos, no Santuário de Santa Paulina. Em certa medida, “o consumo físico permite a prova, 

                                                 
2 SANTUR, 2013. Disponível em: <htpp://www.turismo.gov.br/turismo/noticias/todas_noticias/20130723-7>. 

Acesso em: 20 nov. 2013. 
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o teste ou a demonstração de que a experiência em questão é viável” (DOUGLAS e 

ISHERWOOD, 2013, p. 123). 

Na simbologia do caminho, desde os tempos remotos até os atuais, segundo o 

cristianismo, os homens seriam peregrinos deste mundo terreno e precisam exercitar o 

desprendimento de modo a aperfeiçoar a sua alma e alcançar o mundo ideal, dos valores 

transcendentes, mundo este que Gianni Vattimo (2000) denomina como maneiras de encontrar 

respostas perante o enigma da morte e dos limites do próprio ser humano. Nas palavras deste autor, 

“um homem necessita nascer, por assim dizer, com a ‘visão moral’, pela qual possa discernir 

corretamente e escolher o que é verdadeiramente bom” (VATTIMO, 2000, p. 105). Já na Grécia 

antiga, Aristóteles (2007, p. 93) exortava à necessidade de aperfeiçoamento das virtudes humanas, 

o que somente se daria pela práxis. 

De século a século, a religião foi e continua sendo constituída de uma comunicação 

simbólica e transcendental com capacidade de motivar, renovar e transformar o homem. No dizer 

de Geertz (1989, p. 105), a religião é “um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, 

penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens”. E, com a formulação de conceitos 

de uma ordem de existência geral e vestindo essas concepções com tal aura de fatualidade, as 

disposições e motivações parecem singularmente realistas. Néstor García Canclini (2003, p. 363) 

diz que “no mundo dos símbolos, como sabemos desde a psicanálise, além de aplicar recursos, 

investimos e depositamos energia psíquica em corpos, objetos, processos sociais e nas 

representações deles”. Na religião católica, esse mundo de simbolismo ganha cada vez mais 

sentido, dando ao homem a possibilidade de comunicar-se com sua divindade por meio dos 

símbolos, dos mitos e dos ritos em que o sagrado passa a exercer a função de mediação entre o 

homem e a divindade. 

 
A mediação dos santos faz parte da cultura do catolicismo tradicional popular dos 

povos latino-americanos, herdada de Portugal e espalha-se inclusive, pelo seu 

passado vivido na opressão, quando aprenderam a buscar mediadores para chegar 

ao Senhor, ao patrão, ao coronel, ao grande pai. Como Deus lhes parecia distante 

demais, inclusive Jesus Cristo, eles apelavam para os mediadores, os 

intercessores, os patronos mais próximos como intermediários. 

(BECKHAUSER, 2007, p. 128) 

 

 

Ao ser humano cabem a escolha, a busca. Nesse sentido, cabe pensar sobre o ser humano 

em sua dimensão ontológica. Martino (2011, p. 23) define o ser humano como “um ser da 

comunicação: consigo e com o mundo, ambos entendidos como o produto da comunicação com 

outrem”, levando-nos a entender a comunicação como um “processo social básico de produção e 
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partilhamento do sentido, através da materialização de formas simbólicas” (FRANÇA, 2011, p. 

41). Essas conceituações contribuirão para a análise de como se desenvolvem as narrativas em 

relação ao consumo simbólico do sagrado. 

 

1.3. DA METODOLOGIA 

Para a realização dos objetivos propostos, a presente pesquisa propõe uma metodologia 

que permita transitar entre a teoria e a experiência prática, enfatizando o estudo do objeto proposto 

e combinando observação participante e entrevistas em profundidade. 

 

A entrevista individual ou de profundidade é uma conversação que dura 

normalmente entre uma hora e uma hora e meia. [...] o entrevistador deve estar 

atento e interessado naquilo que o entrevistado diz: lançando a cabeça e outros 

reforços. [...] à medida que a entrevista avança, o entrevistador necessita ter as 

perguntas na memória, conferindo o tópico guia, mas o foco da atenção dever 

estar na escuta e entendimento do que está sendo dito. (BAUER e GASKELL, 

2008, p. 82-83) 

 

Para definir o perfil das pessoas que seriam entrevistadas, foi utilizada a pesquisa 

realizada, em 2011, pela Santur – Santa Catarina Turismo S.A.,3 que buscava identificar e 

caracterizar o perfil dos visitantes e peregrinos que frequentam o Santuário de Santa Paulina 

(quadro de pesquisa 2011). Entre outras questões, a mencionada pesquisa indagava sobre o sexo, 

a escolaridade, a idade, o meio de transporte utilizado pelos peregrinos, conforme os dados abaixo 

descritos, que serviram como primeira aproximação para a construção da amostra de peregrinos 

que seriam entrevistados. 

 

SEXO NACIONAL  ESTRANGEIRO GERAL 

FEMININO 61,07% 50,00% 60,96% 

MASCULINO 38,93% 50,00% 39,04% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

                                                 
3 SANTUR. Pesquisa de perfil – turismo religioso, município de Nova Trento, novembro de 2011. 
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Figura 1: Percentual dos visitantes ao Santuário de Santa Paulina. 

Fonte: Santur, 2011. 

 

 

Figura 2: Percentual de como viaja para o Santuário de Santa Paulina. 

Fonte: Santur, 2011. 

 

 

ACOMPANHANTES  NACIONAL ESTRANGEIRO GERAL 

SÓ 5,84% 0,00% 5,79% 

EM FAMÍLIA 63,99% 0,00% 63,37% 

EM GRUPO 30,17% 100,00% 30,84% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 
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As indicações acima retratam as diversas maneiras que os peregrinos utilizam para visitar 

o santuário: em sua grande maioria, eles viajam em grupos e de ônibus, percorrendo longos 

quilômetros para se encontrar com a santa ou simplesmente conhecer o local. 

 

 

 

Figura 3: Percentual dos visitantes ao Santuário de Santa Paulina por faixa etária. 

Fonte: Santur, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

FAIXA ETÁRIA  NACIONAL ESTRANGEIRO GERAL 

MENOS DE 18 ANOS  0,36% 0,00% 0,36% 

DE 18 a 25 ANOS  4,34% 50,00% 4,56% 

DE 26 a 34 ANOS  14,96% 25,00% 15,01% 

DE 35 a 50 ANOS  23,76% 0,00% 23,65% 

DE 51 a 65 ANOS 34,02% 0,00% 33,85% 

ACIMA DE 65 ANOS  22,56% 25,00% 22,57% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 
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Meios de acesso dos visitantes ao Santuário de Santa Paulina  

TRANSPORTE  NACIONAL ESTRANGEIRO GERAL 

AUTOMÓVEL 56,20% 0,00% 55,66% 

ÔNIBUS 35,52% 100,00% 36,14% 

MOTOCICLETA 3,89% 0,00% 3,86% 

MICRO-ÔNIBUS 2,43% 0,00% 2,41% 

CAMINHONETE / VAN 1,22% 0,00% 1,20% 

A PÉ 0,74% 0,00% 0,73% 

BICICLETA 0,00% 0,00% 0,00% 

CAVALO 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Figura 4: Percentual de visitantes por meio de transporte. 

Fonte: Santur, 2011. 

 

A partir dos dados supracitados, optou-se por concentrar as entrevistas, parte angular da 

pesquisa de campo, majoritariamente em mulheres, por representarem o maior número de 

peregrinos. Com isso não se excluiu, contudo, a possibilidade de incluir também peregrinos 

homens. Trata-se apenas de uma opção, que tem por base o perfil dos visitantes supracitados. 

A pesquisa que dá forma a esta dissertação é de caráter eminentemente qualitativo, 

partindo dos princípios dados por Martin Bauer e George Gaskell (2008), que definem a finalidade 

real da pesquisa qualitativa como não sendo a de contar opiniões ou pessoas, mas, ao contrário, 

explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em questão. 

 

O emprego da entrevista qualitativa para mapear e compreender o mundo da vida 

dos respondentes é o ponto de entrada para o cientista social que introduz, então, 

esquemas interpretativos para compreender as narrativas dos atores em termos 

mais conceptuais e abstratos, muitas vezes sem relação a outras observações. A 

entrevista qualitativa, pois, fornece os dados básicos para o desenvolvimento e a 

compreensão das relações entre os atores sociais e sua situação. O objetivo é uma 

compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações, em relação 

aos comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos. (BAUER e 

GASKELL, 2008, p. 65) 
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Para percorrer um caminho teórico-metodológico que permitisse analisar o objeto 

principal deste trabalho, que são as narrativas de peregrinos sobre práticas do consumo moral da 

fé no Santuário de Santa Paulina, no bairro de Vígolo, em Nova Trento (SC), foram utilizadas as 

definições de narrativas dadas por Paul Ricouer e Cândida Vilares Gancho. Paul Ricouer trata as 

narrativas a partir da ideia de que o ser humano vive num tempo, e que o mesmo é re-contado;  “O 

mundo exibido por qualquer obra narrativa é sempre um mundo temporal” (RICOEUR, 1995, p. 

19). 

Narrar é uma manifestação que acompanha o homem desde a sua origem. As gravações 

em pedra nos tempos da caverna, por exemplo, são narrações. Cândida Vilares Gancho (2002, p. 

6) explica que os mitos, as histórias das origens (de um povo, de objetos, de lugares) transmitidas 

pelos povos através das gerações, são narrativas: “Muitas são as possibilidades de narrar, 

oralmente ou por escrito, em prosa ou em verso, usando imagens ou não”. Para Gancho, há 

elementos fundamentais a serem observados em uma narrativa. 

 

A maioria das pessoas é capaz de perceber que toda narrativa tem elementos 

fundamentais, sem os quais não pode existir; tais elementos de certa forma 

responderiam às seguintes questões: O que aconteceu? Quem vivenciou os fatos? 

Como? Onde? Por quê? Em outras palavras, a narrativa é estruturada sobre cinco 

elementos principais: enredo, personagens, tempo, espaço narrador. (GANCHO, 

2002, p. 5) 

 

Desse modo, entende-se que as narrativas dos peregrinos sobre as suas distintas 

experiências fazem sentido como parte de um corpo de valores, ideias e crenças que configuram 

um universo todo particular, buscado pelos peregrinos. Cabe recordar que narrar é comunicar. É, 

também, uma tentativa de mediar esta experiência. Portanto, ao viver a experiência e depois narrá-

la, o peregrino se torna um mediador. A narrativa também é um modo de organização e perenização 

da memória. Narrar é dar sentido à experiência. Conclui-se, então, que, através da narrativa, “as 

pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência em uma sequência, encontram possíveis 

explicações para isso, e jogam com a cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual e 

social” (BAUER e GASKELL, 2008, p. 91). 

As narrativas coletadas advêm do trabalho de campo, a partir da realização de entrevistas 

em profundidade, em que, no presente estudo, a pesquisadora participa das atividades vividas pelos 

peregrinos no espaço do santuário. Severino (2001, p. 304) define como observação participante 

uma “[...] pesquisa que se desenvolve a partir da interação entre pesquisador e membros das 
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situações investigadas. O pesquisador, para realizar a observação dos fenômenos, compartilha a 

vivência dos sujeitos pesquisados, participando de forma sistemática e permanente, ao longo do 

tempo da pesquisa, das suas atividades”. Dessa forma, entende-se que a observação participante 

contribui para a própria confirmação da definição mais precisa do objeto estudado, na medida em 

que a pesquisadora vivencia o campo e participa das interações. 

 As narrativas coletadas seguiram o método da entrevista em profundidade, em que foi 

utilizado o recurso das perguntas abertas e previamente formuladas. Martin Bauer e George 

Gaskell (2008, p. 7-8) alertam para a importância do tópico guia como parte vital do processo de 

pesquisa, lembrando que é fundamental colocar tempo e esforço na construção de tópicos guia: 

“[...] Como ideal, o tópico guia deveria caber em uma página. Ele funciona como lembrete para o 

entrevistador, como uma salvaguarda quando der um ‘branco’ no meio de uma entrevista, um sinal 

de que há uma agenda a ser seguida”. Como se vê no quadro a seguir: 

QUADRO GUIA – PERGUNTAS PRÉ-FORMULADAS 

Poderia falar-me como você decidiu vir até o santuário e sobre o tempo que levou para chegar aqui? 

Como você descobriu este santuário e a Santa Paulina? 

O que veio à sua mente quando chegou a este santuário? 

Que meio de transporte utilizou? 

Veio sozinho ou em grupo? 

Já visitou outros santuários? 

Qual semelhança e/ou diferença existe entre os santuários que visitou e este de Santa Paulina? Por quê? 

O que é que mais chama a sua atenção na Santa Paulina? 

Em que você acredita que ela o(a) ajuda? 

Em que lugar você ficou mais tempo? 

Quais os lugares que já visitou aqui? Que experiência foi mais forte? 

Você acha que as pessoas que têm muita dificuldade deviam pedir ajuda para a santa ou não? 

Quantas vezes já veio ao santuário? O que acha do templo? 

O que mais chama a sua atenção e que acredita que Santa Paulina ajuda na sua vida? 

Neste espaço, em que lugar ou em que lugares mais gosta de ficar? 

O que mais gosta do santuário, desse ambiente? 

Quando você olha para Santa Paulina e para esse espaço em que ela viveu, o que pensa? Você pede por 

outras pessoas também? 
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Você busca alguma característica ou virtude de Santa Paulina para viver? 

O que acha da entrada da imagem no final da missa? 

Quais as virtudes de Santa Paulina que mais pede para si? 

Costuma trazer algo para deixar aqui? O quê? Por quê? 

Gosta de comprar alguma coisa para levar? E para quem leva? 

O que quer dizer com o presente? 

Se você tivesse que definir para alguém que nunca veio aqui, o que lhe diria? “Aqui é um lugar de...” 

Como volta para sua casa? 

 

Figura 5: Quadro guia de perguntas da pesquisa de campo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

QUADRO DE ETAPAS DA PESQUISA 

ETAPAS RESUMO DO OBJETIVO 

ANO DE 2013 – 

VISITAS E 

OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE: 

De janeiro a dezembro de 2013 foram realizadas visitas ao 

santuário, conversas informais com peregrinos, 

acompanhamento silencioso e observação sobre o 

comportamento e comunicação dos peregrinos no espaço 

externo do santuário e dentro das principais igrejas. 

ANO DE 2014 – 

OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE E 

ENTREVISTAS EM 

PROFUNDIDADE 

No primeiro semestre de 2014, foram realizadas entrevistas 

com duas religiosas que residem há cerca de 20 anos no 

espaço e acompanharam a construção do santuário, além de 

terem participado das duas maiores festas: a inauguração do 

santuário e a festa litúrgica da santa, principalmente das 

missas. 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 –

ENTREVISTA COM GUIA DE 

ORIENTAÇÃO 

Nos meses de agosto e setembro de 2014, foram realizadas 

entrevistas em profundidade com 12 peregrinos oriundos de 

diversos estados do Brasil. 

Houve também a observação participante em uma missa para 

análise da entrada da santa. 

OUTUTUBRO A DEZEMBRO DE 

2014 

Transcrição e análise minuciosa das entrevistas 

 

Figura 6: Quadro das etapas de pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria. 
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1.4. DA ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos. No primeiro capítulo, foi 

apresentada uma introdução sobre o objeto proposto e o surgimento do interesse da pesquisadora 

pelo tema, trazendo uma breve fundamentação acerca do sentido da palavra peregrinação e sua 

história, assim como a descrição das justificativas e a apresentação da metodologia proposta. As 

análises decorrentes das entrevistas realizadas e das observações participantes serão apresentadas 

ao longo dos capítulos 2, 3 e 4. 

O segundo capítulo, por sua vez, com o título “Comunicação, Consumo e Religião”, 

apresenta algumas lógicas de vinculação entre a comunicação e as práticas de consumo, tendo 

como foco a tematização do consumo moral da fé no Santuário de Santa Paulina. O interesse é 

pensar nas convergências entre as culturas de consumo e o fenômeno religioso, tomando o que 

remete àquilo que está visível e distante, horizontes e símbolos. O presente e o ausente são 

evocados nos cenários de consumo construídos para narrativização das experiências de 

peregrinação. 

No terceiro capítulo, com o título de “As Mediações, as Virtudes e o Consumo no 

Caminho de Nova Trento”, buscou-se trabalhar o objeto de pesquisa com destaque para as virtudes 

vivenciadas por uma mulher comum, porém, consagrada pela Igreja católica como santa, 

analisando a relação entre a figura da santa e a busca dos peregrinos pelo consumo de tais virtudes. 

 No quarto e último capítulo, “Modos de viver a vida e comunicar a fé: os rituais de 

consumo no Santuário de Santa Paulina”, pautado pela definição de Peirano (2003, p. 51), para 

quem o ritual é um sistema cultural de comunicação simbólica, discorre-se sobre o modo de a 

comunicação e o consumo desvelarem uma rede de relações sociais e de dispositivos culturais 

observáveis, no Santuário de Santa Paulina, a partir do comportamento dos peregrinos nos espaços 

sagrados, seja por meio do consumo de símbolos, ritos ou mitos. Assim, este capítulo apresenta as 

diferentes formas de comunicação e de rituais de consumo expressas pelos peregrinos na 

cenografia sagrada. 

As considerações finais apresentam o percurso do caminho realizado e um fechamento 

da análise realizada.  
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2. COMUNICAÇÃO, CONSUMO E RELIGIÃO 

 

2.1. CULTURA DO CONSUMO E O FENÔMENO RELIGIOSO DAS PEREGRINAÇÕES 

 

Uma das características mais evidentes da contemporaneidade é a observação de uma 

sociedade formada pela comunicação e pelo consumo, na qual se estabelecem múltiplas 

mensagens por meio de símbolos e signos linguísticos, através dos quais os indivíduos comunicam 

e se sentem incluídos no coletivo. Para Baccega (2008, p. 3), “a linguagem do consumo 

transformou-se numa das mais poderosas formas de comunicação social”.  

Segundo Slater (2002, p. 18), “a cultura do consumo está ligada à ideia de modernidade, 

de experiência moderna e de sujeitos sociais modernos”. Constituída pelo acesso às mercadorias, 

bens e serviços antes inexistentes e pela democratização dos usos, a cultura do consumo estabelece 

arranjos e cria diferentes estilos de vida, modificando comportamentos e processos 

comunicacionais individuais e coletivos, ao que Maria Lucia Bueno, completa: 

 

O estilo de vida moderno modela-se nas experiências da aproximação e da 

associação inédita entre literatura, arte, política, moda, gastronomia, decoração e 

as mais diversas práticas de consumo numa dinâmica que cada vez mais mescla 

arte e vida cotidiana, alta cultura e culturas populares, subjetividade e 

materialidade. Nas metrópoles dos séculos XIX e XX, os espaços mais 

valorizados têm sido os que agregam cultura, consumo e lazer. (BUENO, 2008, 

p. 12-13) 

 

Peter Burke (2010, p. 31) menciona que a cultura do consumo surgiu na metade do século 

XIX, na França, Grã-Bretanha e em outras partes da Europa. O momento foi marcado pela 

comercialização do lazer e pela ascensão de modas lançadas por seus fabricantes: 

 

Os novos boulevards de Paris no fim do século XIX, bem como a Quinta Avenida 

em Nova York convidavam as multidões a se aglutinar nas calçadas e admirar os 

produtos exibidos nas vitrines de grandes lojas, decoradas por vitrinistas 

especializados. Os vestíbulos dos grandes hotéis construídos nas principais 

cidades também funcionavam como locais de exposição de mercadorias de luxo. 

(BURKE, 2010, p. 33) 

 

A sociedade moderna forjada pela cultura de consumo cria constantemente novos espaços 

para os consumidores, tornando o consumo um sistema global que molda as relações dos 

indivíduos e determina os próprios padrões de consumo: “a cultura do consumo é o modo de vida 

que se configura em nível mundial com resultado mais recente do capital transnacional, de base 

tecnológica e de divulgação estética” (VILHENA e PASSOS, 2012, p. 10). Inserida neste contexto, 
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a religião se nutre desta sociedade e alimenta os seres que a ela pertencem, proporcionando-lhes 

um mercado de bens simbólicos. Don Slater (2002, p. 18) também destaca que a “cultura do 

consumo gira em torno da autocriação contínua por meio da acessibilidade a coisas que são elas 

próprias apresentadas como novas, a última moda, a coqueluche ou a febre do momento, sempre 

aperfeiçoada e aperfeiçoada”. 

Ao referir-nos à cultura do consumo, analisamos a relação entre indivíduo, religião e 

cultura: os modos de viver, de se comunicar, de conhecer, compreender, interpretar e crer. Por 

considerar a religião e o consumo fenômenos com cruzamentos e inter-relações, interessa a este 

estudo a junção desses com a comunicação, entendendo-os como uma espécie de tripé da vida 

humana. Nesse sentido, comunicação, consumo e religião oferecem um recorte peculiar para a 

análise do “consumo moral da fé”, entendido aqui como a busca pela aquisição de virtudes morais 

como modos de transformação e mudança pessoal, permitindo aos sujeitos alçar o patamar da 

transcendência. Com explica Marilena Chauí (2012), na maioria das culturas, a religião se 

apresenta como sistema explicativo geral, oferecendo causas e efeitos, relações entre seres e 

valores morais que nela se efetivam em uma visão de mundo válida para toda a sociedade e que 

fornece, aos membros de uma comunidade, pautas de ação e de destino. 

O consumo moral da fé, entendido como uma busca pela aquisição de virtudes, revela 

características singulares que perpassam a vida do homem como um todo, abarcando aspirações, 

princípios e objetivos, ou seja, o “viver humanamente” postulado por Boff (2003). Contudo, como 

aponta Chauí (2012), em toda cultura e em cada sociedade é instituída uma moral, isto é, valores 

concernentes ao bem e ao mal, válidos para todos os seus membros. 

 
Nossos sentimentos, nossas condutas, nossas ações e nossos comportamentos são 

modelados pelas condições em que vivemos (família, classe e grupos sociais, 

escola, religião, trabalho, circunstâncias políticas, etc.). Somos formados pelos 

costumes de nossa sociedade, que nos educa para respeitarmos e reproduzirmos 

os valores propostos por ela como bons e, portanto, como obrigações e deveres. 

Dessa maneira, valores e deveres parecem existir por si mesmos, parecem ser 

naturais e intemporais, fatos ou dados com os quais nos relacionamos desde nosso 

nascimento: somos recompensados quando os seguimos, punidos quando os 

transgredimos. (CHAUÍ, 2012, p. 387) 

 

Para os que buscam algo de sentido para uma vida melhor, seu fundamento se dá em 

praticar atos virtuosos, o que Aristóteles (2007, p. 65-66) chama de virtudes morais, virtudes da 

alma humana, das quais destacamos algumas, como, por exemplo, a coragem, entendida como a 

bravura que se relaciona com as coisas mais nobres, como a morte na guerra (bravo é aquele que 

se mostra destemido em face a uma morte honrosa); a temperança, que não aprecia o que não deve, 

nem os excessos; a magnificência, entendida como um atributo dos gestos honrosos, como os que 
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se relacionam a ofertas, construções e sacrifício aos deuses; a justiça, definida como sendo a 

disposição de caráter que torna as pessoas propensas a fazer o que é justo e a desejar o que é justo; 

e a calma. Pensando na prudência, poderíamos completar com o pensamento de Santo Agostinho, 

que: 

Considera, agora, se a prudência não te parece o conhecimento daquelas coisas 

que precisam ser desejadas e das que devem ser evitadas. [...] E a força, não é ela 

aquela disposição da alma pela qual nós desprezamos todos os dissabores e a 

perda das coisas que não estão sob nosso poder. [...] E quanto à temperança, é ela 

a disposição que reprime e retém o nosso apetite longe daquelas coisas que 

constituem uma vergonha o ser desejadas. [...] E finalmente sobre a justiça, o que 

diremos ser ela, senão a virtude pela qual damos a cada um o que é seu [...] 

(SANTO AGOSTINHO, 2008, p. 57, 58) 

 

 Se a busca por valores transcendentes é a chave para compreender o consumo de símbolos 

e sinais numa religião, as manifestações de fé são componentes culturais de consumo, derivados 

de uma cultura que cria e recria símbolos sagrados, uma vez que a religião existe como um sistema 

de vida de um povo. Esta regula e orienta a forma do ser no mundo à procura de um sentido para 

a existência. Como afirma Chauí (2012, p. 322), “toda religião, portanto, explica não só a origem 

da ordem do mundo natural mas também a dos seres humanos e lhes ensina porque são mortais e 

o que podem ou devem esperar após a morte”, ao que Carranza (2011, p. 52) completa, afirmando 

que “diante da incerteza ontológica, causada pela efemeridade das experiências variáveis e a 

instabilidade do emprego, o indivíduo procura, então, certezas externas que o ajudem a manter a 

autorreferência, no meio do pântano que a pluralidade religiosa lhe oferece”. E, neste contexto, 

cabe recordar Douglas e Isherwood (2013, p. 106), para quem “quando se diz que a função 

essencial da linguagem é sua capacidade para a poesia, devemos supor que a função essencial do 

consumo é sua capacidade de dar sentido”. 

Por essa razão, decidiu-se olhar para o fenômeno religioso das peregrinações ao Santuário 

de Santa Paulina como uma busca de sentido para a vida pelo consumo de virtudes morais como 

a esperança, a fé, a temperança e a caridade, entendendo que as peregrinações constituem um 

fenômeno ligado à própria natureza do homem. Em certa medida, o homem se sente um ser a 

caminho. Sua própria vida é uma caminhada do nascimento à morte, da juventude para a velhice; 

para os cristãos, em suas aspirações mais profundas, uma passagem desta vida terrena efêmera 

para uma vida plena após a morte. 

Esta associação se faz presente nas narrativas de alguns dos peregrinos acompanhados 

pela autora desta dissertação. Estes buscam o consumo moral das virtudes por meio do encontro 

com o sagrado, o que será apresentado e analisado ao longo desta dissertação. 
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Dados da Santa Catarina Turismo S/A (Santur, 2012) mostram que o número de 

peregrinos que visitam o Santuário de Santa Paulina tem crescido, chegando a quase 100 mil ao 

mês em 2012. Além deste incremento quantitativo, em observações feitas durante o ano de 2013, 

a autora desta dissertação constatou e conversou com pessoas advindas de quase todos os estados 

do Brasil e também de outros países, por meio de caminhadas, cavalgadas e outros meios de 

transporte. Ainda que não tenha representação estatística, a diversidade da origem dos peregrinos 

denota também uma expansão do conhecimento sobre a Santa Paulina e/ou o santuário dedicado à 

mesma. Uma peregrina relatou: “Viemos em 40 pessoas. É longe. Dá seis para sete horas de 

viagem. Foi no mês passado: nós viemos até uma altura, aí o ônibus não conseguiu chegar aqui, 

quebrou. Essa é a segunda vez, aí eu cheguei. Só tenho a agradecer e ir embora feliz” (trabalhadora 

rural, 79 anos). Segundo o site do Santuário de Santa Paulina, um dos maiores grupos de 

peregrinos, anualmente, sai de Itajaí (SC). Entre 1.700 a 2.000 pessoas caminham até Nova Trento 

por dois dias, uma vez por ano. Caminham pelas estradas catarinenses até o santuário, como 

indicam as imagens abaixo. 

 

 

Figura 7: Caminhada de Itajaí (SC), em junho de 2013. 

Fonte: Arquivo pessoal de Neusa Santos (2013). 

 

Em linhas gerais, os peregrinos são pessoas que se deslocam de vários pontos do estado 

de Santa Catarina e de outros estados brasileiros para terem acesso àquilo que lhes conforta, que 

lhes imprime sentido à vida a partir da proximidade física com a Santa Paulina, por estarem no 

local onde ela caminhou, trabalhou e deu início à sua obra, e, assim, poderem também pagar 
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promessas, agradecer por graças alcançadas, fazer novas promessas e sentir a paz que todos os 

entrevistados para esta pesquisa afirmaram sentir quando estão no santuário ou diante da imagem 

de Santa Paulina, como nas narrativas abaixo: 

 
“Venho pedir para nos dar forças. E trago muitas recomendações de pessoas 

doentes, por quem sempre peço.” (Crepizak, 79 anos, aposentada) 

 

“Vim pagar uma promessa. Meu marido sofreu um acidente, pedimos e a santinha 

atendeu. Graças a Deus, a gente está aqui.” (Souza, 34 anos, doméstica) 

 

“Venho agradecer, principalmente pela família. Aqui a gente encontra alguma 

coisa que nos identifica e daí faz com que a gente sinta vontade de vir várias 

vezes.” (Cropizalle, 57 anos, professora) 

 

“Só tenho a agradecer e ir embora feliz, mas peço pelo meu genro para que ele se 

converta.” (Carraro, 50 anos, doméstica) 

 

“Pedi e já agradeci, acho que ela vai me atender. Pedi saúde para minha mãe, ela 

está acamada. E pela saúde do meu neto, que nasceu com pé torto, ele já anda, 

mas à noite tem que usar aparelho, e ele chora, sofre bastante.” (Luiz, 56 anos, 

servente escolar) 

 

“Sinto paz. Volto aliviada, o corpo mais leve.” (Higuer, 66 anos, trabalhadora 

rural) 

 

“Me sinto renovado. Peço para ela ajudar a curar os doentes e me ajudar a ter 

saúde.” (Rosa, 10 anos, estudante) 

 

Portanto, entendemos as peregrinações como sendo parte de um fenômeno social 

profundamente abrangente em termos históricos, culturais e de consumo de bens simbólicos. 

Uma identidade coletiva é ligada a sistemas culturais específicos, o que Stuart Hall (2009, 

p. 68) define como “caráter de representação coletiva e da identidade como um conjunto de 

significados partilhados”. Desse modo, a experiência de peregrinar está coberta de significados 

múltiplos a ela atribuídos, e às formas e combinações possíveis entre os significados de um 

fenômeno milenar (a peregrinação) – presente em diversas tradições religiosas – e os novos 

significados que lhe são conferidos na contemporaneidade. Émile Durkheim define os fenômenos 

religiosos como representações coletivas: 

 
A religião é uma coisa eminentemente social. As representações religiosas são 

representações coletivas que exprimem realidades coletivas; os ritos são maneiras 

de agir que só surgem no interior de grupos coordenados e se destinam a suscitar, 

manter ou refazer alguns estados mentais desses grupos. (Durkheim, 2002, p. 

XVI) 

 

No santuário, diariamente, em vários espaços e ao pé de diversas imagens, diferentes 

textos são conferidos com significados diferentes para cada pessoa. Certas imagens são colocadas 
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em quadros ou porta-retratos. Alguns fiéis colocam junto um bilhete ou carta contando a sua 

história. A maioria dessas cartas está relacionada a curas de doenças, como câncer, ou a 

recuperações depois de graves acidentes; outras relatam graças por terem conseguido um emprego, 

uma casa, um carro; por ter concebido um filho; por concluir a faculdade; por ter parado de beber; 

e até por ter passado de ano na escola. É o caso deste bilhete, deixado aos pés de Santa Paulina por 

uma peregrina: 

 

 

Figura 8: Bilhete deixado por peregrina na Igreja Nossa Senhora de Lourdes. 

Fonte: Arquivo interno do santuário. 

 

 

De acordo com Geertz (1989, p. 140), “[...] as religiões com suas dramatizações auxiliam 

as pessoas a encontrar ânimo e motivação, respostas e esperanças perante situações de sofrimento, 

insegurança, perdas, paixões, aflições e tristezas que a vida quotidiana apresenta”. Trata-se de uma 

afirmação perspicaz, uma vez que, independentemente da crença, a religião, como um fenômeno, 

é entendida como um meio necessário para conduzir o ser humano a acreditar numa força maior, 

a solicitar coragem para enfrentar os problemas do quotidiano e conquistar posições e situações 

mais satisfatórias. Como afirma Rodrigues (2007, p. 88), “a religião é uma referência 

transcendental que ajuda a ultrapassar ou mitigar as incertezas quanto ao desconhecido, à 

impotência ante as forças da natureza, à vida, à morte e ao futuro”. 
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A religião sempre exerceu uma influência crucial no imaginário do homem. A 

imaginação contribui para a sobrevivência do homem, na medida em que 

expressa todo o conjunto de relações entre ele e Deus e/ou outros seres 

sobrenaturais, tanto em caráter subjetivo, como objetivamente: através de 

orações, rituais e outras formas de culto, abrindo caminhos à busca espiritual, 

fazendo com que os desejos que não puderam ser realizados no plano material, 

atual e presente, possam ser realizados num outro plano – o do espírito, onde a 

imaginação se pode desenvolver de forma cabal. (PINTO, 2014, p. 5) 

 

Na narrativa a seguir, encontramos um diálogo quase familiar entre uma peregrina e Santa 

Paulina. A religião, neste exemplo, é o elo entre o peregrino e deus, tendo Santa Paulina como ente 

mediador. Nele, a caminhante conta sua história de vida enquanto consome à fé na santa: 

 

“É longa a caminhada de nossa vida, [...] querida Santa Paulina, existem 

momentos dolorosos, principalmente os momentos de partida, aqueles momentos 

em que parece que nosso coração é partido ao meio e não veremos mais aquele 

rosto que parte, aquele momento que morre, pois, Santa Paulina, a cada dia nós 

também vamos embora um pouquinho. O que pode amenizar o sofrimento, 

amparar as arestas, curar as feridas, aliviar as dores é a nossa fé, a nossa crença 

em um ser superior, o nosso Deus, que não nos abandona em nenhum momento, 

não nos esquece, mesmo nos momentos mais tenebrosos, mais dolorosos [...] 

Hoje, Santa Paulina, eu venho aqui, até a presença de seu santuário, como uma 

filha que retorna aos braços de sua mãe. Retorno para agradecer-vos o favor que 

vos pedi: a ajuda que recebi, justamente num destes momentos dolorosos. 

Obrigada, minha Santa! Continuai a olhar por mim que, ao olhar por tudo que 

passei em meu passado, eu sei que sempre lá estava a luz divina a me amparar. 

Santa Paulina, é Olivia Marcelino que, numa prece do fundo da alma lhe agradece 

por tudo e espera que continue a velar pelos meus caminhos, pela minha alma e 

pela minha fé”. (Olívia Marcelina, agosto de 2013, Trombudo Central – SC) 

 

 

Ainda que a religião não possa possibilitar tudo ao ser humano, o consumo da mesma 

pode abrir e proporcionar uma possível certeza, um “algo a mais” em termos de sentido à vida 

humana. Para Kung (2003, p. 98), “a religião consegue garantir os valores mais elevados, as 

normas mais incondicionais, as motivações mais profundas e os ideais mais elevados do ser 

humano”. Kung (2003, p. 15) afirma ainda que “a religião e a cultura, como construções humanas, 

expressam sentidos basilares e ímpares para os indivíduos”. Segundo Geertz (1989, p. 66), “o 

termo ‘cultura’ denota um padrão de significados transmitidos historicamente, incorporando 

símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais 

os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem o seu conhecimento e as suas atividades em 

relação à vida”. O conceito de cultura diz respeito a modos de ser, quando certos valores se tornam 

costume e regra de vida. Assim, “definir cultura é pronunciar-se sobre um modo de vida” 

(CEVASCO, 2003, p. 23). Neste sentido, Edgar Morin pontua que: 
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uma cultura fornece pontos de apoio imaginários à vida prática, pontos de apoio 

práticos à vida imaginária; ela alimenta o ser semi-real, semi-imaginário, que 

cada um secreta no interior de si (sua alma), o ser semi-real, semi-imginário que 

cada um secreta no exterior de si e no qual se envolve sua personalidade. 

(MORIN, 1997, p. 15) 

 

 

 A cultura se constrói a partir de práticas tradicionais que, ao longo do tempo, são vistas 

como padrão possível de significados herdados do passado, ao mesmo tempo que se constituem 

como um abrigo para as necessidades interpretativas do presente. Douglas e Isherwood (2013) 

destacam a importância do consumo ante esta definição de cultura, uma vez que um dos principais 

problemas da vida social é fixar significados, de modo que eles fiquem estáveis por algum tempo. 

Na visão dos mencionados autores, o consumo oferece uma possível via de estabilização dos 

sentidos a partir dos seus rituais. Deste modo, Douglas e Isherwood (2013, p. 112) ressaltam que 

viver sem rituais é viver sem significados claros e, possivelmente, sem memórias; por isso, tanto 

para sociedades tribais quanto para nós, os rituais servem para conter a flutuação dos significados. 

 

As religiões e as religiosidades como produtos da ação humana decorrem da 

construção da cultura. Nesta ordem do pensamento, caracterizamos as 

peregrinações no Santuário de Santa Paulina como o conjunto expressivo das suas 

manifestações empíricas, além dos seus aspectos imateriais, como uma 

constituição ritual identificada na composição de linguagens, atos, símbolos, 

performances, comportamentos e representações contemporâneas e específicas 

fundamentadas na experiência da continuidade, na cultura como uma teia de 

significados e práticas que decorrem de tais significados (PINTO, 2014, p. 15 

apud SEGALEN, 2002). 

 

Qualquer que seja a estrutura ou a característica de um determinado fenômeno religioso, 

ele sempre envolverá a questão última do destino do ser humano, da plausibilidade dos valores a 

que ele aspira, da esperança e do desejo de uma ordem utópica capaz de transformar a realidade 

presente, colocando-o sempre a caminho de si e dos objetos que lhe dão sentido. Desse modo, o 

fenômeno religioso, então, passa a lidar intrínseca e continuamente com a questão do viver hoje. 

Nas palavras de Rubem Alves (2006, p. 25), “a religião é a forma simbólica com que se expressam 

as relações existenciais entre o ser humano e o seu mundo. Não é naturalmente uma pura fantasia 

na mente do ser humano, mas expressa a situação real em que se seguirá até o final da história”. 

Também Berger (1985, p. 15), ao referir-se à religião na cultura, afirma que a religião é 

um universo de significados construídos pelo homem. Ligando toda essa capacidade de construção 

do homem a sua inserção na cultura, Berger (1985, p. 38) destaca que é a partir dos processos 

sociais que o homem forma a sua personalidade. Diante disso, o homem vai construindo valores e 
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sujeitando-se a eles, e, também, adquirindo a capacidade de construir um universo de significados 

que consiste na religião. 

O temor a um vácuo de sentido, de valores e de normas ameaça tanto os crentes quanto 

os não crentes. Desse modo, as transformações do mundo atual têm levado os indivíduos a 

percorrem caminhos externos e internos, profundos ou superficiais, em busca de satisfação de 

desejos do eu (entendido como “self”) ou da casa, da família ou do grupo. A religião, como lócus 

para a cultura da busca pelo transcendente e como provedora de sentido, desde os tempos remotos 

vem sendo uma das linhas condutoras para dar sentido à vida e à necessidade da vivência de 

virtudes que o homem tende a buscar. 

 
Qual o papel da religião? Oferecer princípios para a ação moral e fortalecer a 

esperança num destino superior da alma humana. Sem a crença em Deus e numa 

alma livre não haveria humanidade, mas apenas animalidade natural; sem a 

crença na imortalidade da alma, o cumprimento do dever não seria o sinal de 

nossa destinação futura numa vida superior. (CHAUÍ, 2012, p. 333) 

 

Daí que filósofos, teólogos, antropólogos, comunicólogos têm se dedicado ao estudo da 

religião atual no Brasil e encontram-se diante de um desafiante cenário religioso, que tem sido 

marcado por um notável aumento da competição entre organizações religiosas pela preferência 

dos fiéis. Segundo o Documento CDIC4 (2000, p. 297), o essencial é que se concretize o verdadeiro 

significado da palavra religião, que vem do latim religare, ou seja, da religação com Deus e com 

a fraternidade dos homens. Nesta religação do homem com Deus, o infinito, o absoluto. 

Todo ser humano tem sede do transcendental, pois tudo o que lhe ocorre no mundo visível 

é exíguo demais para ele. Auscultando-se a si mesmo, o homem procura no Além a resposta para 

seus anseios. Essa procura não é cega nem meramente emocional, mas é uma atividade do 

intelecto, a mais nobre de todas, ou a que mais corresponde à dignidade humana. “O encontro com 

Deus na Religião tem produzido frutos valiosos para a história da humanidade: coíbe os vícios e 

impele à prática das virtudes” (CDIC, 2000, p. 317). 

No tópico seguinte, o foco está na construção do Santuário de Santa Paulina, com 

destaque para as inter-relações entre a comunicação, o consumo e a religião, entendidos como 

condições essenciais do homem pré-histórico ao homem moderno. Se “a comunicação é o cimento 

social, condição de existência das sociedades” (SILVA e PAVAN, 2011, p. 86), cabe entender 

que, como expõe Martín-Barbero (2009, p. 31), “falar não é só servir-se de uma língua, mas por 

um mundo em comum, fazer dela lugar de encontro”, num processo de comunicação interativo, 

                                                 
4 Catecismo da Igreja Católica (CDIC) - Edição Típica Vaticana. São Paulo: Loyola, 2000. 
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uma constante troca de negociação de símbolos, sinais e linguagens em espaços comuns. Esses 

processos serão vistos no tópico seguinte, em que o foco está nos espaços sagrados e nos sinais de 

comunicação. 

 

2.2. A CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO: ENTRELAÇAMENTO DA COMUNICAÇÃO E 

DO CONSUMO EM ESPAÇOS SAGRADOS 

 

Brenda Carranza (2011, p. 85) afirma que a “construção de espaços físicos é, por sua vez, 

expressão da produção de subjetividades, enquanto modos específicos”. Em se tratando de espaços 

sagrados, como o Santuário de Santa Paulina, a mencionada autora, citando Mircea Eliade, lembra 

que esses reduzem a interpretação dos cosmos, simbolizam o meio, interior e exterior, no qual se 

deslocam não só corpos, como unidades ou aglomerados, mas também indivíduos e coletivos, 

configurando subjetividades e valores éticos. Recordando Chauí (2012, p. 217), “todas as culturas 

possuem vocábulos para exprimir o sagrado como força sobrenatural que habita no mundo”. 

Eliade (1979) – defende a ideia da existência do sagrado como algo real, que tem 

manifestação por si mesmo. Eliade (1979) tem como ponto principal o conceito de “hierofania”, 

que é a manifestação do sagrado ao ser humano. Compete ao ser humano desvendar os mistérios 

do sagrado, ao menos que este tenha se afastado da condição religiosa. De acordo com Martini 

(2002, p. 40), pode-se entender o sagrado como uma ligação de significados com o conjunto da 

existência, sendo que esta ligação é mediada, mas é também sublimada. Esse significado pode ser 

captado “por meio de elementos materiais”. Contudo, sabe-se que o sagrado não se limita a esses 

elementos. Como defende Chauí (2012, p. 316), “ele comporta o culto, o invisível, que costura os 

fatos pelo lado de dentro”. Reproduz o encontro do ser consigo mesmo e com o mundo. Chauí 

completa que a sacralidade introduz uma ruptura entre o natural e o sobrenatural; mesmo que os 

seres sagrados sejam naturais (como a água, o fogo, o vulcão), é sobrenatural a força ou potência 

para realizar aquilo que os humanos julgam impossível efetuar contando apenas com as forças e 

capacidades humanas. 

Cabe-nos, então, entender a produção do espaço como expressão da reconstrução dos  

possíveis nas realizações humanas. Concretiza um sistema dinâmico de relações coordenadas a 

partir de um centro, que vai além do ponto físico de edificação, o que Brenda Carranza (2011, p. 

86) completa: “Construção de espaços físicos é, por sua vez, expressão da produção de 

subjetividades, enquanto modos específicos de se relacionar com o entorno, através de práticas 

sociais concretas”. 



 

 

34 

Ainda nas palavras de Mircea Eliade, (1979, p. 25) “o templo é o lugar da ruptura com o 

cotidiano, o espaço que demarca o limite entre o sagrado e o profano, que favorece o encontro 

interpessoal face a face, exigindo deslocamento físico e simbólico”. 

O surgimento do Santuário Madre Paulina encontra-se intimamente ligado à história de 

santidade de Madre Paulina, inicialmente, após o reconhecimento pela igreja do primeiro milagre, 

em 1981, e, mais intensamente, a partir de 2002, quando houve o reconhecimento do segundo 

milagre e sua posterior proclamação como Santa Paulina pelo Vaticano. 

Por milagre se entende, segundo Reesink (2005), um fenômeno crucial da intervenção 

divina no mundo natural pela realidade da fé cristã e católica. Este é um fator imprescindível para 

se compreender as manifestações das crenças e tradições do catolicismo oficial e popular na 

cultura. Para Martín-Barbero (2009, p. 48), a cultura popular é constituída pelas tradições culturais: 

práticas simbólicas da religiosidade popular, formas de conhecimento oriundas de sua experiência, 

como a medicina, a cosmovisão mágica ou a sabedoria poética, todo o campo das práticas festivas, 

as romarias, as lendas e, por último, o mundo das culturas indígenas. 

No catolicismo, uma importante expressão de religiosidade encontra-se no culto aos 

santos – tanto oficiais como extraoficiais (PINTO, 2014, p. 7). Entre os modelos de santidade 

predominantes, o que sobressai é a santificação por meio de virtudes extraordinárias, o que 

precisamente é o caso de Santa Paulina. Marilena Chauí (2012, p. 217) explica que, na cultura 

hebraica, dois termos designavam o sagrado: “qados e heren, significando aqueles seres ou coisas 

que são separados por Deus para seu culto, serviço, sacrifício e também os que são separados de 

todas as outras para receber uma punição. Por serem coisas separadas por Deus, não podem ser 

tocadas pelo homem para seu uso e só podem ser tocadas, ritualmente, por aqueles que Deus 

autoriza ou autorizou”. 

Segundo dados históricos da Biografia Documentada (1986), Madre Paulina era 

vocacionada à santidade desde os primeiros anos, desde o seu nascimento e criação em meio a 

uma humilde família cristã. A postuladora da causa de santificação de Madre Paulina, Célia B. 

Cadorin (2001, p. 108), lembra que Paulina foi uma religiosa em quem brilharam, de modo 

heroico, as virtudes da fé, da esperança, da caridade, da obediência e da humildade, a ponto de ser 

difícil distinguir qual delas era a mais notória, fato buscado por muitos peregrinos que acorrem ao 

santuário. Como o depoimento a seguir: 

 

 

 

 



 

 

35 

“Minha mãe tinha um problema que parecia não ter solução. Por anos ela sofreu 

muito esperando que as coisas melhorassem. Então, fui ao Santuário de Santa 

Paulina e fiz meu pedido. Após alguns meses, pude ver o sorriso no rosto de 

minha mãe novamente, porque seu problema que parecia não ter solução estava 

resolvido. Inspirada em Santa Paulina, hoje faço parte da Pastoral da Pessoa Idosa 

e sou uma pessoa participativa na Igreja. As mudanças de valores e atitudes me 

levaram a uma nova vida. 

“A devoção aos santos é uma das coisas mais incríveis da nossa querida Igreja 

Católica, porque amamos a Deus sobre todas as coisas, mas sabemos valorizar as 

pessoas que passaram por esse mundo e viveram como Cristo viveu. Que Santa 

Paulina nos sirva de inspiração para despertar em nossos corações mudanças de 

atitude e fortalecimento na fé em Deus. 

“Queridos Irmãos, inspirem-se em pessoas santas. Não tenham medo de 

abandonar as coisas do mundo para seguir a Cristo. A recompensa é a vida eterna. 

Que Santa Paulina nos dê forças para esta caminhada com Jesus!” (Fabiana S. 

Pachesen, 53 anos, Blumenau – SC) 

 

 

Segundo Ana Mora (2007), ao se tornar santa, Paulina passou a ser conhecida 

mundialmente, e o número de peregrinos cresceu, sendo destaque também nos meios de 

comunicação e, devido ao aumento das peregrinações, a construção do espaço sagrado, chamado 

de santuário, foi inevitável, com a finalidade de acolher os peregrinos. 

 

 

 

Figura 9: Peregrino que caminhou dois dias até o santuário. 

Fonte: Arquivo pessoal de Neusa Santos (2014). 
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A Irmã Gertrudes Cadorin, 85 anos, foi entrevistada para a pesquisa. Há mais de trinta 

anos, ela trabalha no bairro de Vígolo, em Nova Trento, e, há mais de quinze anos, acompanha os 

peregrinos que chegam ao santuário. Quando perguntada sobre a origem das pessoas que visitam 

o santuário, ela disse: 

 
“Olha, o grande forte mesmo é aqui do Brasil, de Santa Catarina. O Paraná é uma 

coisa maravilhosa também. O Rio Grande do Sul. Muita gente vem de São Paulo, 

de Minas Gerais, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, enfim, de quase todos os 

estados do Brasil. E também vem da Argentina, do Paraguai, Uruguai. É gente 

que vem de todos os cantos. Também dos Estados Unidos, da Itália, da França, 

de Portugal, do Canadá, de diversos lugares. Essas pessoas de fora, que nunca 

tiveram chance de ir a lugar tão humilde assim, propício para a visita, se enchem 

de alegria e de esperança e ficam muito agradecidas.” (Cadorin, 85 anos, freira) 

 

 

A fé tem a força de atrair as pessoas e, ao mesmo tempo, mudar radicalmente os espaços, 

transformando-os e sacralizando-os, criando verdadeiros roteiros de fé, espaços abençoados pela 

constante busca do sagrado e pelos espetáculos causados pela experiência mística das pessoas, que 

não só transforma um determinado local em santuário, mas toda uma região, que passa a ser 

influenciada por esta sacralização, fato que aconteceu no bairro de Vígolo, na cidade de Nova 

Trento (SC), a partir da construção do Santuário de Santa Paulina. 

 

 

Figura 10: Matérias exibidas nos jornais da região, O Trentino e Razão. 

Fonte: Arquivo do Santuário de Santa Paulina. 
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Figura 11: Início da construção do santuário, em 2004. 

Fonte: Arquivos do Santuário de Santa Paulina. 

 

 

Figura 12: Imagem do santuário, maio de 2013. 

Fonte: Arquivo pessoal de Neusa Santos. 

 

 

A estrutura arquitetônica do santuário é majestosa e simples, conforme se pode ver na 

Figura 12. São poucas as linhas, em busca de harmonia com o entorno natural, em forma de mãos 

que se unem em uma prece. Os arquitetos que o criaram se pautaram na história de Santa Paulina, 

que teve uma vida simples e guiada por uma espiritualidade ascendente. O encarte intitulado 

“Conheça o Santuário de Santa Paulina e seu Parque Ecológico” traz a definição a respeito do 

sentido da construção desse santuário: “O conceito do projeto retrata a essência da trajetória de 
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vida de Santa Paulina, uma mulher humilde com valores sólidos e puros e de imensa 

espiritualidade e bondade (MORA e CADORIN, 2007). 

O projeto arquitetônico pensado para o santuário consumiu cerca de quatro anos de obras, 

de 2003 a 2006. Oito anos depois de sua inauguração, os valores pensados estão impregnados na 

arquitetura do local e chamam a atenção dos peregrinos que visitam o templo, como relata o 

peregrino paranaense Francisco, entrevistado para esta dissertação. Ao ser perguntado sobre o que 

chama a sua atenção no santuário, ele disse: “Me chama atenção a acústica, a construção em si”. 

A peregrina Catarina vê o templo, o espaço do santuário como se fosse a própria casa da 

Santa Paulina: “A gente se sente bem aqui na casa dela, é o jeito, a forma como foi feito é uma 

coisa muito boa. É gostoso estar aqui, se sentir acolhido. Se você olhar para cima, você está 

debaixo do manto dela. A posição, a arquitetura, é uma estrutura muito bonita, corresponde à fé, 

ao jeito de Santa Paulina” (Shimaller, 57 anos, bióloga). Desse modo, entende-se que o espaço 

construído para o santuário procura articular a vivência das virtudes como resultado da ação 

prática; frisa-se, dessa forma, a prática dos atos vividos pela santa e buscada pelos peregrinos em 

consonância com o pensamento de Aristóteles (2007, p. 11): “é pela prática dos atos justos que se 

gera o homem justo, é pela prática de atos temperantes que se gera o homem temperante; é através 

da ação que existe a possibilidade de alguém tornar-se bom”. 

O templo externo e sua disposição interna são textos midiáticos de comunicação. Em 

observação realizada dentro do santuário, a pesquisadora observou que cada viga, cada quadro, 

cada dispositivo nele contido comunicam algo da santa, do sagrado. Há ali fortes sinais de 

comunicação das virtudes, do sagrado. E, por comunicação, Néstor Garcia Canclini (2003, p. 350) 

recorda que há várias formas: “há uma variedade de formas verbais e não verbais de comunicação. 

Elas incluem a linguagem corporal, contato visual, linguagem de sinais, conteúdos da mídia, entre 

outras diversas formas de comunicar-se”. Foram vistas pessoas que tocavam nos objetos sagrados, 

tiravam foto ou simplesmente sentavam-se nos bancos e, por horas, ficavam quietas. Alguns dos 

peregrinos observados choravam silenciosamente. Outros, em voz quase sussurrada, falavam algo 

com seus companheiros de viagem. Deduz-se, assim, que há fortes sinais de comunicação e de 

consumo, tanto dos silêncios propiciados pelo espaço do santuário, como também dos objetos nele 

depositados. Cabe-nos ressaltar que, nesse caso, a comunicação é entendida como um processo de 

interação social, “componente básico da vida social, experiência permanente do homem. É uma 

troca de mensagens” (HOHLFELDT, MARTINO e FRANÇA, 2010, p. 44). Troca essa feita entre 

o peregrino e a santa. Embora não houvesse palavras, observaram-se sinais nítidos de diálogos 

interpessoais presentificados no espaço. 
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“A geometria da cobertura do santuário remete ao formato de duas mãos em prece ou a 

uma tenda, lembrando o casebre no qual Santa Paulina iniciou a sua obra e remetendo ao itinerário 

percorrido pelos peregrinos” (CADORIN e MORA, 2007, p. 8). Esse formato permite igualmente 

a iluminação e a ventilação natural da nave central do templo, através de uma faixa contínua 

localizada no eixo central da cobertura. Esta também é uma expressão de comunicação do 

peregrino com um ser superior, direcionada ao céu mediante a sua forma ascendente, buscando a 

criação de um espaço repleto de luz, como forma de inspiração à meditação e às preces, em busca 

da espiritualidade e do encontro com a força divina, tão buscada por aqueles que vão até o 

Santuário de Santa Paulina, segundo os relatos coletados nesta dissertação. Não há idade para 

“sentir-se abraçada pela tenda do santuário”, expressão usada por Luiza (79 anos, aposentada) ao 

narrar como se sente: “eu comecei a olhar... isso aqui parece que o céu vem abraçando a gente de 

ambos os lados, parece que o céu vem querendo dizer alguma coisa para a gente. Sim, tive uma 

experiência de me sentir abraçada por Deus”. 

Há nesta narrativa um sentido, o consumo pelo sentir, chamado por Walter Benjamin de 

um novo sensorium, em que, segundo Slater (2002, p. 112), “os objetos são como coisas místicas, 

dotadas de vida e aparentemente objetivas”, acrescido da visão de que grande parte das 

mercadorias gira em torno precisamente do reencatamento  do mundo. Catarina completa: “Ela 

está ajudando na história [...] em tudo que ela fez compara com a vida da gente, com a santidade 

que ela conseguiu, esse reconhecimento divino que eu acredito, que tenho fé, aí ela se torna muito 

mais aquela Paulina humana, assim, a intercessora de Deus para a gente” (Cropizalle, 57 anos, 

bióloga). 

A produção só cumpre seu destino de ser consumo por meio de um sistema que 

lhe atribui significação, permitindo participar de um idioma e ser expressão em 

uma linguagem. O consumo é, portanto, o sistema que classifica bens e 

identidades, coisas, diferenças e semelhanças na vida social. (ROCHA, 1995, p. 

87) 

 

Em meio a uma suposta crise de valores e à liquidação das certezas na pós-modernidade, 

que Zymunt Bauman (2011) denomina “modernidade líquida”, o mármore e o granito do santuário 

servem como contraponto, remetendo à solidez e à perenidade dos valores cristãos. No piso e no 

altar destacam-se as placas de granito nos mais variados acabamentos e cores, formando um 

harmonioso conjunto de solidez e de firmeza, que simbolizam valores que não passam, que 

resistem ao tempo. “As vitrines dão vida às mercadorias” (MATOS, 2010, p. 221). Já os vidros 

que ladeiam o fundo do santuário, atrás do altar, são jaspeados, lisos e brilhantes, o que, segundo 

as informações da Irmã Lígia (Ana Moura, 85 anos, freira) – que, há 25 anos, reside em Vígolo e 
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acompanhou todo o trabalho de construção do santuário –, tem por objetivo representar a vida 

humana com seus problemas, dores e pecados, mas, a despeito disso, é perpassada pela presença 

luminosa de Cristo. Ainda segundo a Irmã Lígia, os demais vidros azuis representam uma das 

cores da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, fundada pela Santa Paulina. Todos 

os vidros são duplos, para barrar a incidência direta dos raios de sol no interior da nave central, 

principalmente na área frontal, onde são opacos e reproduzem imagens de virtudes como paz, 

esperança e silêncio, frente à magnitude da obra e a beleza da arte que emanam do templo. 

O grande santuário está ligado ao casebre, primeira obra social de Santa Paulina, por uma 

passarela, que tem a função de unir o pequeno ao grande edifício (templo). Por ali passam milhares 

de pessoas em direção ao grande templo, para participar das celebrações, receber a bênção e 

invocar a proteção de Santa Paulina. 

 

  

Figura 13 – Peregrinos na passarela de acesso ao casebre. 

Fonte: Arquivo pessoal de Neusa Santos 

 

 

Em definitivo, o templo possui diversos elementos materiais que simbolizam o 

entrelaçamento entre cultura, consumo e comunicação. Segundo Kellner (2001, p. 87), “não há 

comunicação sem cultura e não há cultura sem comunicação”. Pode-se dizer, então, que a 

comunicação e o consumo desvelam uma rede de relações sociais e de dispositivos culturais que 

envolvem diferentes agentes sociais, que, no Santuário de Santa Paulina, se manifestam através 

dos sinais e do comportamento do peregrino no espaço sagrado, por meio do consumo de símbolos, 

ritos e mitos. Trata-se, ademais, de um entrelaçamento forjado entre duas temporalidades, a 

memória do passado de Paulina e o presente de sua santidade; ambas atraem e carregam 

significados distintos, que se alimentam e se comunicam mutuamente. O vidro é, para Benjamin, 
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“um material onírico em que se inscrevem as contradições inerentes à sociedade industrial” 

(MATOS, 2010, p. 218). 

De século em século, a religião foi e é constituída de uma comunicação simbólica e 

transcendental, com capacidade de motivar, renovar e transformar o homem. No dizer de Geertz, 

a religião é: 

um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e 

duradouras disposições e motivações nos homens com a formulação de conceitos 

de uma ordem de existência geral e vestindo essas concepções com tal aura de 

factualidade que as disposições e motivações parecem singularmente realistas. 

(GEERTZ, 1989, p. 104-105) 

 

O mesmo autor diz ainda que “o conjunto dos símbolos religiosos serve também e 

principalmente para criar um horizonte global de sentido”, sentido este buscado pelos peregrinos 

desse santuário, segundo os relatos das narrativas analisadas. Geertz (1989) considera a religião 

como fruto de um sistema cultural em que estão presentes crenças, rituais e símbolos sagrados. 

Portanto, crenças religiosas, rituais e símbolos só fazem sentido e possuem significados dentro de 

cada cultura, sendo que os símbolos têm a força de representar a crença: “os significados só podem 

ser armazenados através de símbolos: uma cruz, um crescente ou uma serpente de plumas” 

(GEERTZ, 1989, p. 93). 

 Nas cenografias criadas no parque ecológico que compõe o entorno do santuário, 

conforme será analisado a seguir, os peregrinos entrevistados relataram que tais espaços traduzem 

para eles a vida e a história de Paulina, carregando significados centenários da vida da santa e do 

catolicismo popular. 

 

2. 3. CENÁRIOS DE CONSUMO PRESENTES NO ESPAÇO SAGRADO DO SANTUÁRIO 

DE SANTA PAULINA 

As Irmãzinhas da Imaculada Conceição, responsáveis pela construção e manutenção do 

santuário, edificaram um conjunto de espaços, com monumentos, museus e capelas que remontam 

à vida de Santa Paulina, conforme detalhado na Figura 14. 

 

 

 

 

 

Figura 14: Mapa interno de visitação. 

Fonte: Arquivo do santuário. 
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No santuário há espaços diversos, com particularidades e idiossincrasias próprias, e os 

peregrinos entrevistados não souberam dizer qual deles seria o mais belo ou produziria um afeto 

maior, a ponto de desencadear o desejo de uma presença mais prolongada, conforme ressaltaram, 

por exemplo, as peregrinas Luiza (79 anos, aposentada) e Ivania (34 anos, doméstica): 

 

“Falar bem da verdade, aqui a gente quer ficar em todos os lugares, porque vai 

no jardim, é uma coisa divina, vai naquela colina onde ela está com a enxada na 

mão, a gente fica admirando uma pessoa que começou tão jovenzinha o trabalho 

e não teve medo de ajudar os pais, de se colocar no serviço, vai ali onde tem a 

mulher que ela cuidou naquele casebrezinho. Em toda parte aqui, não tem 

exceção, sempre digo: a gente pisa aqui, ela parece estar vendo a gente em toda a 

parte.” (Luiza, 79 anos, aposentada) 

 

“Lá em cima na cátedra, no santuário. Achei bonito e harmonioso. Tem uma 

harmonia... Cheguei perto da santa, tiramos fotos.” (Ivania, 34 anos, doméstica) 

 

 

A arquitetura do espaço que abarca todo o santuário tem por finalidade a demarcação 

também simbólica do acesso a um lugar de peregrinação para o consumo do sagrado. Abordando 

o universo do simbólico, Durand (1996, p. 73-74) define o símbolo como a combinação entre 

significante, significado e referente, destacando que é um “conhecimento indireto”, exatamente 

pela característica de atribuir significado, valores e sensações a algo que está no plano direto e 

imediato (do visível e palpável). O mencionado autor afirma ainda que o ato de criar símbolos é 

típico do Homo sapiens, que só se caracteriza enquanto tal em função do simbolismo: “toda a 

atividade humana, todo o gênio humano não é senão o conjunto de formas simbólicas 

diversificadas” (DURAND, 1996, p. 79). E o simbólico paira acima de outras representações: “o 

gestual do rito, do culto e da magia vêm substituir a gramática e o léxico” (DURAND, 1996, p. 

83). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Peregrinos nas escadarias do santuário. 

Fonte: Arquivo pessoal de Neusa Santos. 
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Dessa forma, o espaço do sagrado e o seu consumo se inserem em uma lógica simbólica, 

própria de um universo em que as materialidades são fortemente portadoras de simbologias da fé. 

A religião católica oferece ao homem a possibilidade de comunicar-se com a sua divindade por 

meio dos símbolos, dos mitos e dos ritos, em que o consumo do sagrado passa a exercer a função 

de mediação entre o homem e a divindade. É uma relação de mediação, chamada de forma por 

Martín-Barbero (2009, p. 42): “a primeira mediação que a recepção introduz, vista como um lugar 

e não como etapa, é a questão das anacronias e das diferentes relações com o tempo”. 

Neste contexto, os santos operam como potentes mediadores. 

 
A mediação dos santos faz parte da cultura do catolicismo tradicional popular dos 

povos latino-americanos, herdada de Portugal, pelo seu passado vivido na 

opressão, quando aprenderam a buscar mediadores para chegar ao Senhor, ao 

patrão, ao coronel, ao grande pai. Como Deus lhes parecia distante demais, 

inclusive Jesus Cristo, eles apelavam para os mediadores, os intercessores, os 

patronos mais próximos como intermediários. (BECKHAUSER, 2007, p. 128) 

 

Os monumentos, bonecos, painéis e o comércio existentes nos entornos formam um 

espaço que propõe satisfazer às necessidades físicas e espirituais de quem frequenta o Santuário 

de Santa Paulina, conforme ilustra a Figura 16, abaixo. Contudo, como aponta Lechte (2000, p. 

62), “o espaço também é um campo social porque nele as posições formam um sistema de relações 

baseado em apostas (poder) que têm sentido e são desejadas pelos que ocupam as posições no 

espaço social”. São espaços recriados para se ter um resgate da memória. É uma cultura de valores. 

Como afirma Geertz (1989, p. 66), a cultura denota “um padrão de significados transmitido 

historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em 

formas simbólicas, por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu 

conhecimento e suas atividades em relação à vida”. Chevalier e Mazzalovo (2007) acrescentam 

que “a cultura da marca relaciona-se aos valores originais de seus criadores”. 

   
 

Figura 16: Consumidores no interior das lojas. 

Fonte: Arquivo pessoal de Neusa Santos. 
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Para o peregrino, o espaço do sagrado é o seu próprio mundo: da comunicação, da fé e do 

consumo, numa comunicação estruturada por significados. “A comunicação só pode ser construída 

em um sistema estruturado de significados” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2013, p. 145). E Berger 

(1985, p. 39) lembra que “o homem enfrenta o sagrado como uma realidade imensamente poderosa 

distinta dele. Essa realidade a ele se dirige, no entanto, e coloca a sua vida numa ordem, dotada de 

significado”. Com isso, o peregrino consome a paisagem, devora a imagem, se abastece de fé e se 

fortifica espiritualmente no lugar onde encontra as respostas para sua vida, para seus problemas. 

O santuário passa a ser um espaço para o consumo moral da fé, onde os peregrinos adquirem 

valores que transcendem o dia a dia e conseguem fortalecer o espírito. Em suas narrativas, os 

peregrinos dizem adquirir esses valores quando visitam o santuário. Neusa Luiz (56 anos, 

funcionária pública) afirma: “Vou levar muita força daqui deste lugar, muita esperança”. Maria de 

Fátima (55 anos, do lar) diz: “A gente sente uma grande paz, uma grande paz no coração”. Há 

quem admire e busque outras virtudes, como Antônia Aldino Vieira (73 anos, trabalhadora rural), 

que busca “a humildade dela [Santa Paulina], que foi uma pessoa muito querida, muito humilde, 

cuidou tanto dos doentes, é muito forte”. 

O consumo do espaço do sagrado no Santuário de Santa Paulina é parte de uma cultura 

do consumo religioso pautada por elementos comunicacionais. Neste sentido, Morin (1997, p. 15) 

nos lembra que uma cultura é “um corpo complexo de normas, símbolos, mitos e imagens que 

penetram o indivíduo em sua intimidade, estruturam os instintos, orientam as emoções”. 

Uma outra forma de comunicar os valores de Santa Paulina para o consumo dos 

peregrinos no santuário é feita através da iconografia. “Iconografia é um termo que significa a 

imagem registrada e a representação por meio de imagem” (PAIVA, 2002, p. 14). Este é um termo 

que tem origem no grego eiko, que significa “imagem”. Essa imagem pode ser representada por 

pinturas, desenhos e esculturas. No santuário, a iconografia é utilizada para retratar parte da 

história de Santa Paulina, um registro histórico realizado por meio de ícones, de imagens pintadas, 

desenhadas, impressas ou imaginadas, e ainda esculpidas, talhadas, gravadas em material 

fotográfico e cinematográfico (PAIVA, 2002, p. 17). Francisco diz gostar muito da demonstração 

das figuras, “as imagens, os ícones que temos aqui”. Trata-se de outras formas de comunicação 

entre o santuário e os peregrinos, como instrumento para explicitar os valores e a vida de Santa 

Paulina. 

Nas figuras 17 e 18 estão partes de um painel da casa da família Nicolodi, onde viveu 

Virginia Nicolodi, amiga de Amábile (hoje, Santa Paulina). Nesse painel, estão registrados 

iconograficamente o trabalho na lavoura, o cultivo de cana, milho e mandioca, e o posterior 
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trabalho nos engenhos, na produção do açúcar e de farinhas. Barros (1988, p. 30) cita Halbwachs, 

que fala do sentimento de realidade, afirmando que pode ser visto como base para a reconstrução 

do passado e que, pelo ato de lembrar, trazemos de volta significados que “servem como ponto de 

referência”, valores a ser adquiridos ou vivenciados por outros. 

 

 

Figura 17: Painel que retrata a história de trabalho de Santa Paulina na lavoura. 

Fonte: Arquivo pessoal de Neusa Santos. 

 

  

Figura 18: O trabalho com milho no moinho das origens. 

Fonte: Arquivo pessoal de Neusa Santos. 

 

 

Referindo-se ao catolicismo, tanto Burke (2010) quanto Paiva (2002) enfatizam a 

utilização da imagem como um instrumento pedagógico. Nas palavras de Paiva (2002, p. 35), 

durante o período medieval “as imagens traduziam as palavras sagradas e eram lidas como se 

fossem elas para os fiéis cristãos analfabetos”. Segundo Paiva, este é um instrumento eficaz de 

comunicação. Burke (2010, p. 58) fala que, ao longo da história, as imagens têm sido 

frequentemente usadas como um método de doutrinação e também “como objetos de cultos, como 

estímulo à meditação e como armas em controvérsias”. 
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Estas imagens em forma plástica estão na memória de algumas pessoas que já visitaram 

o local ou que simplesmente conhecem a história de Santa Paulina, como relata a entrevistada 

Sousa (36 anos), quando fala da santa: “O sofrimento que ela teve, por tudo ela passou [...] a 

dedicação pelas pessoas, o que ela fez, tudo, né. [...] as doenças, cuidando das pessoas doentes. 

Então isso ali, eu acho que não tem como dizer que ela não é santa”. 

A potência da força da iconografia no santuário fica patente nas demarcações simbólicas 

das fronteiras que delimitam e separam o sagrado das imediações profanas, como a placa abaixo, 

por exemplo, situada na entrada do santuário: 

 

 

Figura 19: Placa de boas-vindas, que marca a entrada no solo sagrado. 

Fonte: Arquivo pessoal de Neusa Santos. 

 

“Romeiro, seja bem-vindo! Você está pisando em um local sagrado. [...]” Essa 

informação é parte dos dizeres que compõem um painel situado na entrada do Santuário de Santa 

Paulina, lugar onde viveram Amábile e sua família, e onde ela fundou a Congregação das 

Irmãzinhas da Imaculada Conceição. 

Há, neste texto, uma nítida separação entre o espaço sagrado e o profano. Eliade (1979, 

p. 21) entende que, para o homem religioso, o espaço não é uniforme, não é um só, pois, assim 

como acontece com os objetos, há o espaço sagrado e o espaço profano. O mencionado autor toma 

como referência uma fala de Deus para Moisés, que registra a diferença entre os lugares: “Não te 

aproximes daqui; tira as sandálias de teus pés, porque o lugar onde te encontras é uma terra santa 

(Êxodo, 3: 5). Para o homem religioso, no seu sentimento de religiosidade, o espaço sagrado é o 

único real, é o que existe realmente” (ELIADE, 1979, p. 25). Ao se manifestar, a hierofania muda 

a realidade espacial. “A manifestação do sagrado funda ontologicamente o mundo” (ELIADE, 
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1979, p. 26). Portanto, a hierofania “revela um ponto fixo absoluto, um Centro”. A peregrina 

Crepizak, de 79 anos, lembra: “Aqui caminhou uma santa, viveu uma santa, é um lugar muito 

santo”. 

No chamado parque ecológico que compõe o santuário há um complexo, um conjunto de 

espaços sacralizados, entre os quais se destacam alguns próprios para a devoção popular, como o 

Calvário – um lugar com clara referência ao sacrifício de Jesus –, a Capela, a Gruta de Nossa 

Senhora de Lourdes – na qual está exposta uma imagem original da mencionada santa, comprada 

em vida pela Madre Paulina, no ano de 1890 – e o Oratório dedicado à Nossa Senhora Aparecida. 

Todos os santos, no catolicismo tradicional, tendem a personificar realidades abstratas, atitude 

típica da cultura popular. Segundo Peter Burke (2010, p. 197), o santo não é uma entidade 

transcendente, distante, mas sim algo encarnado na imagem que o representa. 

No universo da simbologia, há elementos marcantes e sinalizadores de uma história de 

vida e de valores morais que não caducariam, e atravessariam séculos para os devotos do 

catolicismo. No santuário, há uma réplica do Casebre, primeiro local onde viveu a Santa Paulina. 

Bastante visitado, o cenário em movimento conta a história de vida de Paulina, desde as suas 

origens até a sua santificação, e apresenta uma réplica do museu que relembra a história da fábrica 

de seda, fundada por Santa Paulina em 1896, como meio de oferecer oportunidades de emprego 

ao povo trentino. Trata-se de imagens que ambicionam aprisionar os valores morais defendidos 

pela Santa Paulina a partir da narrativa oficial de sua história de vida. O peregrino encontrará 

também um Velário e a Casa das Graças, lugar aonde as pessoas vão para agradecer à Santa Paulina 

por uma graça alcançada (Figura 20 e painéis contam a história da vida de Santa Paulina, suas 

ações de bondade e acolhimento e, sobretudo, as virtudes da fé, esperança e caridade, 

presentificadas no espaço e no tempo. 

 

 

Figura 20: Placa de boas-vindas na entrada da Casa das Graças. 

Fonte: Arquivo pessoal de Neusa Santos. 
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Todos esses elementos se enfeixam naquilo que Oliveira (1978, p. 79) destaca como 

formas de comunicação entre o peregrino e, no caso analisado nesta dissertação, a Santa Paulina: 

“a imagem estabelece o contato entre o santo e o devoto. Nessa relação, o sagrado é uma realidade 

que se pode ver, tocar e que se deixa tocar”. Para o devoto, o sagrado pode ser visto pelo símbolo, 

mas, para poder compreender este significado, é necessário comungar da mesma fé. O símbolo 

promove o encontro do fiel com o sagrado, e não uma reflexão sobre este sagrado, o que permite 

a Oliveira (1978, p. 3) concluir que o símbolo “remete ao totalmente outro, ou seja, ao 

Transcendente, porque não há outra forma de alcançá-lo, senão no símbolo. Assim, o símbolo é a 

representação visível de uma realidade invisível”. 

A narrativa da peregrina Ana Paula Higuer (66 anos, trabalhadora rural) revela este 

diálogo. Ela diz: “Tenho muita gente na família doente e estou pedindo por eles, peço pelos filhos, 

marido, e ela tem que olhar para nós todos, e ela olha, porque eu já senti. Sentia muita dor no peito 

e fiz uma oração com a velinha acesa e melhorou”. Dessa forma, entendemos que a santidade (de 

lugares, gestos, pessoas, objetos e tempos) é mediadora do natural e do sobrenatural, do material 

e do espiritual, da morte e da vida. O invisível no visível: toda imagem aparenta-se a uma epifania 

ao manifestar o sagrado. À sua maneira, a santidade reitera o mistério da encarnação ao dar 

concretude àquilo que é transcendente. Nesse sentido, a imagem ganha especificidade e vínculo 

com determinada pessoa ou comunidade a partir de sua história. 

É o que mostra a narrativa da peregrina Maria de Fátima (55 anos, pensionista), que 

costuma visitar o Santuário de Santa Paulina, onde existem vários lugares que gosta de visitar. 

Contudo, ela destaca o seu lugar predileto: “É lá em cima”, aludindo ao santuário. Continuando, 

ela diz: “Lá a gente senta, a gente olha para a santa e parece assim que ela tá viva, olhando pra 

gente. E lá a gente reza, deixa os pedidos”. 

Chauí diz que a religião não sacraliza apenas o espaço e o tempo, mas também seres e 

objetos do mundo, que se tornam símbolos de algum fato religioso. 

 

Os seres e objetos simbólicos são retirados de seu lugar costumeiro, assumindo 

um sentido novo para toda a comunidade – protetor, perseguidor, benfeitos, 

ameaçador. Sobre esse ser ou objeto recai a noção de tabu (palavra polinésia que 

significa “intocável”): é um interdito, ou seja, não pode ser tocado nem 

manipulado por ninguém que não esteja religiosamente autorizado para isso. 

(CHAUÍ, 2012, p. 319) 
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Ao observar os peregrinos no Santuário de Santa Paulina, no lugar onde há concretamente 

o osso de um dos braços de Paulina, veem-se muitos fiéis que, diante da imagem de Santa Paulina, 

paravam para orar. Alguns ficavam entre cinco e dez minutos parados, olhando nos olhos da 

imagem da santa; outros faziam o sinal da cruz e, em seguida, tocavam na imagem, faziam uma 

rápida oração e saíam; alguns ficavam sentados nos bancos ou de joelhos, orando por muito tempo, 

trinta minutos ou até mais. Esses que ficavam mais tempo, na maioria das vezes, se emocionavam 

durante a oração que faziam; alguns estavam sozinhos, mas a maioria vinha acompanhada de 

outras pessoas, duas, três ou até mais, que pareciam ser da mesma família, donde se conclui que 

“o homem deseja situar-se num espaço aberto para o alto, em comunicação com o mundo divino” 

(CHAUÍ, 2012, p. 81). 

 Com algumas destas pessoas, teve-se a oportunidade de conversar informalmente, 

constatando que as suas preces estavam relacionadas a problemas sérios de saúde de um ente 

querido, pessoas que estavam em desespero por saber que alguém muito especial poderia morrer, 

entre outros motivos. De fato, desses relatos informais, coletados como parte da observação 

participante, destacam-se alguns peregrinos que, mesmo sem nunca terem ido antes ao santuário 

ou sem mencionar a existência de um vínculo de grande fé na Santa Paulina antes da visita, 

disseram ter ouvido testemunhos de curas e graças alcançadas pela intercessão da santa e, em 

consequência, resolveram “procurá-la”, por isso lá estavam. 

Ademais, fica explícito que, para os entrevistados, o encontro acontece entre o peregrino 

e a santa, como neste exemplo: “Aqui a gente sente a necessidade de poder falar com Santa Paulina, 

a confiança que a gente tem por saber que ela intercede junto de Deus, pelas necessidades que a 

gente traz” (Jossier, 30 anos, vendedor). “Eu sinto assim que parece que ela está aqui, dá pra ver 

que ela está aqui” (Silva, 55 anos, pensionista). “Em toda parte aqui, não tem exceção, sempre 

digo: a gente pisa aqui, ela parece estar vendo a gente em toda a parte” (Crepizak, 79 anos, 

aposentada). Essas entrevistas mostram que o encontro com o sagrado, o santificado, a Santa 

Paulina, é para consumir, abastecer, sentir-se contemplado e renovado pelo encontro daquele que 

peregrinou quilômetros para encontrá-la. Além disso, outros afirmavam já terem sido ajudados 

pela santa e acreditavam que ela iria curar um ente querido, porque Santa Paulina já havia realizado 

muitos milagres, e a oração deles pedindo pela intercessão da Santa seria atendida. O consumo 

moral da fé e as potencialidades das narrativas, da comunicação do encontro dos visitantes com a 

santa, o consumo do desejo de ser melhor, a busca por saciar as inquietações pessoais e familiares 

reverberam e trazem outros peregrinos. 
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As observações e análises das narrativas de peregrinos apontam para o fato de que o 

santuário e seu entorno constituem um forte conjunto de signos que remetem a processos 

comunicacionais simbólicos, textuais, interpessoais e pessoais com o transcendente, configurando 

um processo ativo, uma constante troca e negociação de símbolos, um consumo de bens, de valores 

e virtudes buscados pelos peregrinos. 

Martín-Barbero (2009, p. 31) assegura que “falar não é só servir-se de uma língua, mas 

por um mundo em comum, fazer dela lugar de encontro”, elementos característicos dos que 

peregrinam pelo Santuário de Santa Paulina. Para Luiz Martino (2010), a linguagem é uma 

comunicação que existe como um fenômeno social: 

 
A comunicação pode ser vista como uma maneira de expandir o universo mental 

das pessoas na troca de significados com outros indivíduos. [...] os conceitos, 

práticas e valores de um grupo ganham validade no momento em que são 

compartilhados por outro [...] a realidade social é construída a partir de relações 

de comunicação, no sentido de atribuir às práticas, valores e ações um significado 

compartilhado. (MARTINO, 2010, p. 76) 

 

Salienta-se, então, que o homem é o único ser vivo dotado da capacidade plena de 

expressão, seja através da linguagem, da escrita, das artes, dos símbolos, dos sinais, tão presentes 

nas observações feitas aos peregrinos. Quanto ao consumo, ele se dá por aquisição dos valores 

morais pelos peregrinos de maneiras diferentes, por meio da contemplação, da satisfação e da 

apropriação de algum sinal. Consumir, segundo Canclini (2003, p. 54), é “participar de um cenário 

de disputas por aquilo que a sociedade produz e pelos modos de usá-lo. O consumo é o conjunto 

de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos de produtos”. Seguindo 

esta linha, Maria Aparecida Baccega explica que: 

 
Consumir é muito mais do que mero exercício de gostos, caprichos ou compras 

irrefletidas; revela, isso sim, um conjunto de processos e fenômenos 

socioculturais complexos, que têm seu processo de constituição nas mediações 

através das quais se operam a apropriação, a incorporação e diferentes usos de 

produtos, serviços. Aí reside o espaço em que se articulam os processos 

comunicacionais envolvidos no consumo e por ele articulados. (BACCEGA, 

2008, p. 80) 

 

 

Da mesma forma que a comunicação é parte essencial da natureza do homem e dos demais 

seres vivos, Baccega (2008) diz que “o consumo é da natureza do homem assim como de todos os 

seres vivos. Sem ele, não teria havido nossa sobrevivência”. A experiência humana pode correr 

para uma grande variedade de possíveis quadros. E é aí, no imaginário veiculado pelas mídias e 

em interação com o fluxo de peregrinos, que o consumo e a religião vão encontrar seu ponto de 
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convergência, o tecido no qual vai estar alinhavado pelo ato de consumir, o que, por sua vez, 

Martín-Barbero assim definiu: 

 

O consumo não é apenas uma reprodução de forças, mas também produção de 

sentidos: lugar de uma luta que não se restringe à posse dos objetos, pois passa 

ainda mais decisivamente pelos usos que lhes dão forma social e nos quais se 

inscrevem demandas e dispositivos de ação provenientes de diversas 

competências culturais. (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 54) 

 

 

Avançando nessa reflexão teórica, no próximo capítulo serão abordadas as mediações, as 

virtudes e o consumo no caminho de Nova Trento, com referência ao lugar do sagrado nas culturas 

do consumo, a santa e os peregrinos sob a ótica da mediação e do consumo.  
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2.  AS MEDIAÇÕES, AS VIRTUDES E O CONSUMO NO CAMINHO DE NOVA 

TRENTO 

 

3.1. SANTA PAULINA: A INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS VIRTUDES 

 

 Ao falar de mediações, virtudes e consumo no caminho de Nova Trento, faz-se necessário 

situar o leitor sobre a história das imigrações de europeus para o Brasil, isto porque, ao falar de 

Santa Paulina, recorda-se que a mesma é uma imigrante italiana, que chegou ao país com 

aproximadamente 8 anos de idade, e desde pequena revelava virtudes morais, sendo referência 

para a comunidade local, no bairro de Vígolo, município de Nova Trento (SC). A jovem Amábile 

estava entre as mais fervorosas e ativas paroquianas na fase de entusiasmo e expansão da obra 

missionária jesuítica em Nova Trento, Vígolo e arredores (VALENTIM, 1964, p. 25), a quem 

Célia Cadorin, no livro Ser para os outros, também destaca como causa de escolha e admiração 

por parte dos vigolanos: 

 
[...] Surgiu então em várias pessoas, que se interessavam pela doente, ideia que 

éramos nós duas as únicas que deviam se sacrificar por ela tomando-a conosco, 

que ainda não tínhamos casa alguma, para servi-la em tudo. Tendo esta ideia 

tomado vulto nos foi definitivamente oferecida a infeliz criatura, e nós a 

aceitamos com grande consolação (CADORIN, 2001, p. 43-44) 

 

 

Partindo desses sinais, apresentamos a origem de Amábile Lúcia Visintainer, hoje Santa 

Paulina, que ajudou na construção da história da cidade de Nova Trento (SC), e que, um século 

depois, continua sendo motivo de visitação de inúmeros peregrinos à pequena cidade no interior 

do estado de Santa Catarina, a fim de adquirir as virtudes teologais, morais e cardeais vividas por 

Santa Paulina, com destaque para a coragem, a bondade, a caridade e a fé. 

 Segundo Zanini (2006), o século XIX e o início do século XX foi um período marcado 

por enormes ondas emigratórias da Europa. Entre 1800 e 1930, 40 milhões de europeus deixaram 

seus países em busca de melhores condições de vida, principalmente nas Américas. Foi assim que, 

“vivendo tal período de crises, como toda a Europa, Amábile Lúcia Visintainer, nome de batismo 

da jovem, imigrou com seus pais e mais quatro irmãos para a província de Santa Catarina, em 25 

de setembro de 1875” (Zanini, 2006, p. 5). 

 Segundo os dados da Biografia Documentada de Madre Paulina Vol I (1986, p. 15), as 

precárias condições econômicas nas quais se encontrava o mundo camponês italiano constituíram 

a mola psicológica para o início da primeira grande emigração agrícola, que saiu das zonas mais 
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pobres do Veneto, do Friuli, de Trentini e da Lombardia e escolheu destinos como a Argentina e 

o Brasil. 

De Vigolo Vattaro a primeira maciça partida de 130 pessoas aconteceu entre 

agosto e setembro de 1875, também, assim, a 25 de setembro de 1875, Napoleone 

Visintainer partiu com a mulher e os filhos: Ernesto, Amábile, Domenica, Luigi 

e Giovanni Battista. Com a família de Napoleone, partiram os avós maternos da 

serva de Deus: Giovanni Pianezzer, a mulher Domenica e dois filhos, Domenico 

e Bortolo; o padrinho da serva de Deus, Carlo Dalla Brida e sua mulher Orsola 

Bianchini e os seus cincos filhos. Concluídas as práticas legais, dirigiram-se para 

Le Havre, porto norte ocidental da França. Esperaram um mês antes do embarque 

na nave “San Martino”, que os transportou até ao porto de Itajaí, na Província de 

Santa Catarina, ao sul do Brasil. (MADRE PAULINA, 1986, p. 37-38) 

 

 

 A família de Amábile, como a maior parte das famílias italianas imigrantes, era católica 

praticante. A religiosidade dos italianos, de acordo com Berri (1988), não era fundamentada nas 

verdades ensinadas pela teologia, mas na crença dos ensinamentos que eram transmitidos de pais 

para filhos, sendo confirmada através da doutrinação coordenada pelo pároco da vila, Padre Maria 

Rossi. Ao chegar a Santa Catarina, a família de Amábile recebeu toda essa assistência religiosa 

dos jesuítas que estavam presentes no local. 

 Influenciada pela experiência religiosa trazida da Itália e reforçada no Brasil, Amábile 

passou a ser um elo de ligação entre os moradores da comunidade local e a igreja. Os ideais de 

perfeição de Santa Paulina eram nítidos desdes os seus primeiros anos de vida, como conta a carta 

de Marcello Rocchi, citada no volume II da Biografia Documentada (1986, p. 103), datada de 9 de 

março de 1895: 

 
A residência de Nova Trento tem, por sorte, o nome de sagrado coração. Eu estou 

aqui entre tiroleses, a melhor gente do mundo, entre os quais não poucas almas 

tendem à perfeição. Há muitos Jovens que têm vocação religiosa, sem poder por 

um desejo tão santo. Algumas delas, mais fervorosas, reúnem para viver 

separadas do mundo, numa casinha: são almas verdadeiramente santas e esperam 

a visita de nosso Bispo (Dom José de Camargo Barros), o qual virá a estes lugares, 

depois da páscoa, para colocar-se nas mãos dele, e tomar uma forma pia, adaptada 

às suas santas intenções. Parece outro mundo esta Nova Trento. 

 

 

Assim, percebendo que a região onde moravam era desprovida de casas religiosas e 

existindo a necessidade de pessoas para cuidar dos doentes, Amábile, aos 25 anos de idade, deixou 

a casa paterna e, junto com uma amiga chamada Virgínia, passou “a morar em um pequeno 

‘casebre’ no bairro de Vígolo, no dia 12 de julho de 1890, dando início à fundação religiosa da 

Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição”, como afirma Célia Cadorin: 
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No casebre, a pobreza era absoluta. Existia somente um colchão para a doente e 

nada mais. Com receio de arrefecer nas decisões de consagrar-se totalmente a 

Deus, as duas jovens não aceitaram voltar para casa para apanhar qualquer coisa, 

nem as refeições. Eram os respectivos pais que mandavam para elas os víveres, 

enquanto para a doente providenciava a filha. Virgínia, que era costureira, 

pensava poder ganhar o suficiente para manterem-se; as pessoas tendo 

conhecimento que convivia com uma doente de câncer, por medo de contágio, 

não lhe confiavam nenhum trabalho. (CADORIN, 2001, p. 87) 

 

Da Biografia Documentada de Madre Paulina – Volume II (1986, p. 83), transcreve-se 

abaixo um trecho da carta do Padre Marcello Rocchi ao Reverendo Provincial, Padre Giuseppe M. 

Mantero, de maio de 1890, uma descrição do estado de Santa Catarina nos seus aspectos 

geográficos, a sua população e as necessidades materiais, sociais e espirituais. Na mencionada 

carta se intui que Amábile Visintainer, hoje Santa Paulina, e Virgínia Nicolodi representavam já 

uma realidade, especificamente, para os doentes. 

 

 
Como por vários motivos não é dado, no momento, recomeçar as costumeiras 

excursões, aproveito esse tempo para continuar o trabalho começando de dar a V. 

R. notícias de Santa Catarina. [...] Se poderia construir um hospital, que por certo 

não faltariam nunca habitantes: as Irmãs estariam prontas e junto com elas ótimas 

jovens ou viúvas, que pedem continuamente a graça de dedicar-se a seu serviço. 

E não encontram estrada para isso. [...] Infimo servo. ... Nova Trento, maio de 

1890. 

 

O trecho acima menciona a possibilidade de construir um pequeno hospital para atender 

à população, fato concretizado com a ajuda dos familiares de Amábile e benfeitores. Na descrição 

desse pequeno empreendimento, a historiadora Célia B. Cadorin acrescenta informações a respeito 

da criação do chamado “Hospitalzinho”,5 onde inicialmente as duas jovens cuidaram de uma 

mulher vítima de câncer, o qual estava relacionado a fatores externos: precariedade do atendimento 

à saúde naquela localidade desde o início do seu povoado, em 1876. Assim, a primeira forma de 

assistência à saúde dos moradores de Vígolo e região foi o “Hospitalzinho”, aberto por Amábile, 

hoje Santa Paulina. 

Tal fato da trajetória de vida de Santa Paulina está presente nas narrativas de vida dos 

peregrinos, que demonstram ter conhecimento da vida e da obra da santa. Morador de Brejo Santo 

(CE), por exemplo, o peregrino que visita pela primeira vez o santuário, quando perguntado se 

                                                 
5 Madre Doroteia, 1919, p. 75. 
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conhecia a vida de Santa Paulina e se já havia ouvido falar alguma coisa sobre ela, emocionado 

relata: 

 
“O que mais me admirou nela foi o fato de a mãe dela falecer, ela cuidar da casa 

com o seu pai e cuidar dos seus irmãos e, depois, o pai dela se casar e ela prestar 

serviço à comunidade; também por ela se dar por inteiro à comunidade foi o que 

mais me chamou atenção. Me vem a lembrança de uma mulher que ela cuidou, 

que era doente de câncer, e ela cuidou tão bem, dando todo amor. Ela e sua amiga 

deram todo amor àquela mulher que estava doente de câncer pra ter uma morte 

digna.” (Jossier, 30 anos, vendedor) 

 

 

Na narrativa acima, entendemos que atitudes simples como o cuidado com a família, a 

comunidade local e o atendimento ao doente, com destaque para o amor sem limites, provocam 

neste jovem consumidor uma admiração e uma busca de assemelhar-se a ela; mesmo que já tenha 

se passado um século, os ideais virtuosos continuam vivos. Essas atitudes de Santa Paulina 

movimentam o imaginário daqueles que desejam, ao menos, alcançar tais virtudes em seus atos 

cotidianos. A peregrina Maria de Fátima também ressalta: “[..] ela foi uma pessoa muito boa, muito 

generosa, que só fazia o bem. Acho, não tenho certeza. Depois que ouvi um testemunho da mulher 

ali, nossa mãe!” (55 anos, pensionista). 

Para Valls (1996, p. 44), no cristianismo, os ideais éticos se identificaram com os 

religiosos. O homem viveria para conhecer, amar e servir a Deus, diretamente e em seus irmãos, 

de modo que o senso moral e a consciência de fazer o bem aos outros levaram Santa Paulina a 

seguir na itinerância, para povoar de atos virtuosos outros estados brasileiros, além dos 

neotrentinos, como aconteceu no ano de 1903, quando partiu de Nova Trento para São Paulo: “[...] 

inicia um trabalho de assistência aos filhos de ex-escravos, junto à casa Sagrada Família, no 

Ipiranga (SP)” (MADRE PAULINA, volume II, 1986, p. 59). 

O senso moral relacionado aos atos virtuosos de Santa Paulina tem notória relação com 

as definições dadas pelo teólogo Francisco Sehnem (2014, p. 17), no artigo publicado na Revista 

Brasil Cristão, quando indica a virtude da prudência como a que dispõe a razão para discernir, em 

qualquer circunstância, o verdadeiro bem, e para escolher os meios justos de atingi-lo. Além disso, 

destaca que a fortaleza é a virtude moral que, no meio das dificuldades, assegura a firmeza e a 

constância na prática do bem. Ela torna firme a decisão de resistir às tentações e de superar os 

obstáculos na vida moral; dispõe a ir até à renúncia e ao sacrifício da própria vida na defesa de 

uma causa justa, atos tão bem definidos na vida de Amábile, desde a tenra idade até a vida adulta, 

quando se tornou a Santa Paulina. A peregrina da cidade de Pinhais (PR) expressa-se assim: “Ela 

foi uma mulher muito forte na fé, forte em tudo” (Kropzak, 79 anos, aposentada). 
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Essas virtudes humanas vividas por Madre Paulina e adquiridas pela educação, por atos 

deliberados, por uma perseverança sempre renovada no esforço pessoal, purificadas ao longo de 

sua vida, tornam-se hoje referência para os que decidem visitar o santuário em homenagem a esta 

santa, entendida também como mediação. Martín-Barbero (2009, p. 284) define que “as mediações 

vêm dos lugares dos quais provêm as construções que delimitam e configuram a materialidade 

social e a expressividade cultural”. Daí que o ato de mediar, de fixar entre duas partes um ponto 

comum, um estabelecimento de inter-relação, nesse caso entre o peregrino e a santa, se torna a 

estratégia de comunicação em que, ao participar, os peregrinos representam a si próprios e ao seu 

entorno, produzindo uma troca de sentido. 

A camponesa da cidade de Tubarão (SC), emocionada, destaca admirar “a humildade 

dela, que foi uma pessoa muito querida, muito humilde, cuidou tanto dos doentes, é muito forte” 

(Vieira, 73 anos, trabalhadora rural). A humildade, a compaixão e a partilha, tão fortes em sua 

vida, foram resultado do longo aprendizado da vida dura e difícil de uma imigrante, e constituem 

um destaque nas narrativas advindas do trabalho de campo em 2013 e 2014, no Santuário de Santa 

Paulina, portanto servem de modelo e estímulo nas contrariedades do cotidiano familiar. 

A peregrina Neusa que ao olhar para uma imagem exposta no altar do santuário, diz que: 

“acho bonito na Santa Paulina o olhar, ela tem um olhar vivo, parece que ela está viva”. (Luiz, 54 

anos, servente escolar). Além de revelar sinais de vida e virtudes, entre elas as de fortaleza, fé e 

dedicação, outros fatores na vida de Santa Paulina têm motivado milhares de pessoas a buscar nela 

inspiração para enfrentar as dificuldades cotidianas, como diz Carraro: “Vivemos num mundo 

muito perturbado de problemas de família, envolvendo uma série de questões, de fé, não sei se 

faço isso ou aquilo, e observo também que os pais, as famílias não conseguem mais levar os filhos 

para um caminho que talvez alguns anos atrás era mais fácil” (50 anos, doméstica). 

Entre as questões sociais de busca de resposta para os problemas pessoais e familiares, 

aspectos como a solidariedade, a vivência do amor tão fragmentado nesta sociedade em que 

vivemos, também chamam a atenção de um peregrino que já realizou mais de 34 visitas ao 

santuário: 

Pelo que li e assisti, eu acho que a parte social e humana quando ela era jovem, 

criança, praticamente menina, que nós procuramos fazer a leitura. Entender o 

histórico, na vida dela, a dedicação àquela senhora doente, aquilo ali foi um 

exemplo absoluto. Do lado humano, a dedicação; do lado material praticamente 

diz assim: opa, o mais importante é a pessoa que está do nosso lado, a família. É 

o lado humano, a questão da humildade e da simplicidade que ela teve, uma vida 

diferente do que nós temos. Poucas pessoas conseguem... A simplicidade. 

(Schmoeller, 64 anos, professor) 
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Para Aristóteles, a generosidade e a temperança são virtudes morais: “ao descrevermos o 

caráter moral de alguém, não dizemos que se trata de alguém sábio ou capaz de entendimento, mas 

que é uma pessoa moderada ou sóbria” (ARISTÓTELES, 2007, p. 65). Decerto que, além de os 

valores morais de Santa Paulina terem sidos aprendidos na família, não há dúvida de que foram 

aperfeiçoados na imigração, visto que, para sobreviver, os imigrantes tiveram que ser solidários 

uns com os outros. 

Assim, pode-se dizer que, segundo a ética aristotélica, a virtude é uma disposição habitual 

e firme para praticar o bem; permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. A 

pessoa virtuosa tende para o bem com todas as suas forças sensíveis e espirituais; procura o bem 

e opta por ele em atos concretos, que, no caso de Amábile, a levaram a ser institucionalizada como 

santa. Para o catolicismo, o fim de uma vida virtuosa consiste em tornar-se semelhante a Deus. 

Ainda que se prestem a fins diferentes, há uma relação entre as noções de vida ética e vida para a 

santidade. Neste sentido, podemos citar as semelhanças na definição dada por Valls (1996, p. 26), 

para quem, “o ideal buscado pelo homem virtuoso é imitação ou assimilação de Deus: aderir ao 

divino”. Sendo, então, as virtudes humanas atitudes firmes, disposições estáveis, habituais da 

inteligência e da vontade, que regulam os atos, ordenam as paixões e guiam o procedimento 

segundo a razão e a fé, as mesmas conferem facilidade, domínio e alegria para se levar uma vida 

moralmente boa. 

Marilena Chauí (2012, p. 381) acrescenta que atos morais são aqueles nos quais em 

muitas ocasiões ficamos contentes e emocionados diante de uma pessoa cujas palavras e ações 

manifestam “honestidade, honradez, espírito de justiça, altruísmo, mesmo quando tudo isso lhe 

custa sacrifício. Sentimos que há grandeza e dignidade nessa pessoa”. No Santuário de Santa 

Paulina, os peregrinos, quando perguntados qual a experiência forte sentida, definem: “Emoção, 

experiência de amor, de um valor que não dá nem para explicar” (Eger, 66 anos, trabalhadora 

rural). Outra peregrina admira e busca em Santa Paulina uma inspiração para a vida, destacando o 

trabalho, a humildade e a sabedoria: 

“O trabalho que ela fez na vida dela, a escolha que ela fez na vida e o 

comportamento. Aquela que teve à frente os altos e baixos como ser humano, lá 

na vida religiosa, na profissão, e teve mesmo. Ela, quando estava muito bem, ela 

não foi arrogante, desceu, desceu, desceu os cargos, ela foi humilde e teve a 

sabedoria, discernimento, obediência, e essas coisas ajudam a gente, nos altos e 

baixos da vida da gente. Ela mostra em tudo uma vida de mulher muito 

inspiradora, inspira os homens também. Ela está ajudando na história, e quando 

a gente conhece a história dela, em tudo o que ela fez, compara com a vida da 

gente, com a santidade que ela conseguiu, esse reconhecimento divino que eu 

acredito, tenho fé, aí ela se torna muito mais aquela Paulina humana, assim, a 

intercessora de Deus para a gente.” (Cropizalle, 57 anos, bióloga) 
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São valores adquiridos no berço familiar, aperfeiçoados na sua vida cotidiana e 

comunicados aos outros e à sociedade pela prática das virtudes. O que nos remete à ideia de virtude 

como “uma purificação, através da qual o homem aprende a desprender-se do corpo com tudo o 

que este tem de terreno e de sensível e desprender-se do mundo do aqui e agora, para contemplar 

o mundo ideal, imutável e eterno. A prática da virtude é por isso a coisa mais preciosa para o 

homem” (VALLS, 1996, p. 26). “É muito difícil a gente ver uma pessoa hoje do porte dessa 

mulher, dessa mulher de fibra, de coragem, que trabalhou para o povo” (Silva, 30 anos, vendedor). 

Os peregrinos buscam na vida de Santa Paulina as virtudes vividas por ela. Como narra a peregrina 

da cidade de Dionísio Cerqueira (SC): 

 
“Acho ela bonita, pelo fato de ter sido uma pessoa tão humilde, viver na 

humildade e fazer milagres para as pessoas [...]. Na pobreza ela conseguiu ter 

esse poder de Deus para as pessoas. E eu busco isso para mim sempre, muita 

força, discernimento. Sinto essa paz, essa emoção e vou levar para aquelas 

pessoas que não puderam vir hoje: meus filhos, minhas irmãs.” (Souza, 34 anos, 

doméstica) 

 

 

 Os fiéis percebem que o comportamento de pessoa religiosa exercido por Santa Paulina 

serve de modelo para a vida deles, e por isso buscam em si mesmos um meio de ser melhores, 

conforme a narrativa: 

 

“É como já lhe falei, eu busco essa fortaleza, mas se a gente não vai ser forte 

como ela, pelo menos uma parte que a gente pode já ajuda bastante. Então vejo 

as características dela como uma pessoa que na doença não desanimou, via que 

ia perder um pedaço de seu membro e, mesmo assim, foi uma pessoa muito forte, 

muito santa, só poderia ser.” (Vieira, 73 anos, trabalhadora rural) 

 

 

Segundo os dados históricos da Biografia Documentada – Volume II (1986, p. 447), o 

destaque da vivência e a institucionalização das virtudes teologais, cardeais e morais de Madre 

Paulina se concretizam e a levam ao reconhecimento da Igreja como santa, a partir de um fato 

histórico de sua vida; seis anos após o início dos trabalhos em São Paulo, como superiora geral da 

Congregação das Irmazinhas da Imaculada Conceição em 1909, foi deposta do cargo pelo 

Arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva. 

 
Ela enfrenta com humildade esta provação e manifesta que seu único desejo é que 

a Congregação vá adiante. Vai, então, para a cidade de Bragança Paulista, onde 

vive por quase dez anos, no esconderijo, dedicando-se aos doentes, pobres e 

idosos. É chamada de volta no ano de 1918, à Casa Geral, no Ipiranga, São Paulo, 

a fim de servir de fonte para a historiadora da Congregação e ser luz e orientação 
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para as Irmãzinhas, quando, após um período de doença, morre aos 9 de julho de 

1942. (MADRE PAULINA, volume II, 1986, p. 480-481) 

 

 

É nesse período que as virtudes teologais, cardeais e morais se destacam. As virtudes 

teologais: fé, esperança e caridade; as virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança; 

e as virtudes morais: coragem, verdade, honra, fidelidade, pereseverança, disciplina, 

autoconfiança, hospitalidade e laboriosidade (CADORIN, 2001, p. 80). São essas as virtudes 

buscadas pelos peregrinos, o que será apresentado no item seguinte. 

 

 

3.2. OS PEREGRINOS E A BUSCA PELAS VIRTUDES DA SANTA 

 Para Oliveira (2013, p. 15), o sentido de peregrinar está na busca de algo mais 

significativo, na “busca da vida que supere a simples sobrevivência”. Assim, podemos afirmar que 

a decisão de buscar algo por meio de uma peregrinação ao Santuário de Santa Paulina, sozinho, 

em pequenos grupos, em família ou em romarias, está marcada pelos processos de comunicação 

pessoal, interpessoal e simbólica, abastecidos pelas dinâmicas de compartilhamento de 

experiências e relações que expressem os dilemas cotidianos e sociais enfrentados pelo ser 

humano. “A comunicação constitui um ato social e um fenômeno psicológico. Implica uma 

interação e envolve uma troca de cunho simbólico” (TRINTA, 2003, p. 159). Daí que inúmeras 

pessoas, de distintos lugares, acorrem à peregrinação em busca de uma vida virtuosa, espelhada 

na vida da Santa Paulina. O consumo da peregrinação é o consumo da busca por uma vida virtuosa, 

que Valls, a partir da filosofia aristotélica, chama de felicidade. Para o citado autor, “a felicidade 

verdadeira é conquistada pela virtude” (VALLS, 1996, p. 32). 

 Os peregrinos buscam paz e verdades não palpáveis, mas que sejam duradouras, de 

preenchimento interior, que locupletem a natureza dos seus seres. Na narrativa da peregrina abaixo 

ficam nítidos estes aspectos: 

 
“Ah, eu pedi hoje para ela ajudar minha família, que traga paz nesse mundo que 

vive na maldade, muita maldade, muita enganação, muita falsidade, todas as 

coisas são falsas, né. Aqui eu acho que não é falso, é verdadeiro, porque a gente 

sente uma paz no coração [...] Aqui a Santa Paulina transmite paz, harmonia, para 

o povo que precisa.” (Vieira, 73 anos, trabalhadora rural) 

 

 Nas observações realizadas, foram identificadas inúmeras pessoas que caminhavam 

devagar pelo espaço do santuário. Algumas paravam, aparentemente em meio ao nada. Outras, 

emocionadas, caminhavam chorando. Muitas partilhavam suas histórias e pediam novas graças. É 

comum encontrar peregrinos sentados debaixo das muitas árvores. Sozinhos ou em grupos, 



 

 

60 

silenciosamente, consomem o espaço do santuário. O silêncio, de fato, é um elemento que se 

destaca. A despeito do grande afluxo de peregrinos e visitantes, constata-se que, no santuário, há 

a busca pelo silêncio, como se este comunicasse o desejo, a busca pela santidade, por uma vida 

virtuosa. Silêncio que representa uma forma de comunicação, de diálogo contínuo com um eu 

interior. 

 Os peregrinos entrevistados demonstraram certo cansaço ou exaustão da vida que levam. 

São homens, jovens e, na sua maioria, mulheres em busca de um sentido para as suas vidas. 

Seguem as declarações de dois peregrinos, Cropizalle e Higuer. 

 

“Vontade de chegar aqui no santuário, de fazer as orações, como se contasse para 

ela que nesse período a gente fez isso, isso, nossas orações... A gente agradece, 

conversa com a santa.” (Cropizalle, 57 anos, bióloga) 

 

“Eu percebo assim que, diante de tanta dificuldade do dia a dia, dos problemas, 

naquela correria [...] Então, talvez, vir aqui, assim, é uma forma de procurar algo 

mais concreto, uma coisa, algo mais que realize e dê uma tranquilidade.” (Higuer, 

66 anos, trabalhador rural) 

 

 “Fui no santuário e achei muito lindo, senti uma emoção muito forte, aí fui no casebre, 

fiquei arrepiada, senti uma coisa diferente. Vim para pedir pela saúde da minha mãe, da minha 

família, meus amigos e todos” (Menezes, 55 anos, pensionista). Parece que o espaço, por si mesmo, 

proporciona um mistério, o que remete ao que Marilena Chauí define como representação 

simbólica, manifestação e revelação: 

 
[...] os deuses se manifestam, surgem diante dos humanos em beleza, esplendor, 

perfeição e poder e os levam a ver outra realidade, escondida sob a realidade 

cotidiana, na qual o espaço e o tempo, as formas dos seres, os sons e as cores, os 

elementos encontram-se organizados e dispostos de uma outra maneira, secreta e 

verdadeira. A divindade, levando um humano ao seu mundo, desvenda-lhe e o 

ilumina com sua luz. (CHAUÍ, 2012, p. 319) 

 

 E neste mergulhar, no consumo do espaço, da Santa Paulina e de si mesmos, presume-se 

que os peregrinos encontrarão o que buscavam. Quando perguntados como ficaram sabendo do 

santuário, alguns peregrinos indicam ter ouvido dizer que é um lugar bom, de paz. É verdadeiro. 

“Morou uma pessoa que é humana, gente como a gente” (Higuer, 66 anos, trabalhador rural). Outra 

peregrina ressalta: 

 
“Andei mais de cinco horas... É a primeira vez que venho e já pretendo voltar. 

Fiquei sabendo por meio de amigas, disseram que era um lugar bom, tinha uma 

santa milagrosa, que a gente passa o dia muito bem aqui. Foi assim que várias 

pessoas me falaram. E aí, quando cheguei, vi foi um paraíso.” (Luiz, 54 anos, 

servente escolar) 
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 A alusão ao paraíso – lugar onde não há problemas, não há padecer – buscado pelos 

peregrinos na terra, remete também a características singulares da história de vida da Santa 

Paulina, entre elas a bondade, a coragem, a fidelidade, a perseverança, a hospitalidade, que incitam 

o peregrino à busca da perfeição e à aquisição de tais virtudes para si. Valls (1996, p. 37), ao 

referir-se a virtudes, recupera, na religião, o sentido e a meta da vida moral, que foi colocada no 

seu ponto mais alto, numa santidade, sinônimo do amor perfeito, e que deveria ser buscada, mesmo 

que fosse inatingível. E Frankly, 27 anos, completa: “É um lugar que convida pra rezar e que 

transmite um sentimento de vida. Você olha as imagens, olha os sentimentos e nascem em você 

aquelas palavras e sentimentos que fazem lembrar de Deus aqui”. 

 Santa Paulina buscou a santidade aperfeiçoando-se nas virtudes, advindas do retrato 

moral judaico-cristão moldado no ambiente familiar e social tipicamente tirolês: laboriosidade, 

coragem, fortaleza, piedade e religiosidade profundas, fidelidade e amor à família, seriedade em 

todas as ações. 

 As narrativas dos peregrinos destacam, neste sentido, a busca dos mesmos pelas virtudes 

alcançadas pela santa, e acreditam que ela pode ajudá-los nos novos passos a serem trilhados em 

suas vidas. Por isso, pedem e buscam: “Peço a unidade e a força”; “ah, a fé”; “a tranquilidade”; “a 

renovação”; “a confiança que ela teve”; “Busco a fortaleza, pois ela nunca desanimou frente aos 

desafios”; “Discernimento das coisas e a virtude do perdão”; “Ela perdoou todos os que a 

ofenderam”; “O amor, principalmente aos doentes”. “A humildade dela, que foi uma pessoa muito 

humilde, cuidou tanto dos doentes” (Lopes, 11 anos, estudante). “A caridade. O cuidado com a 

família. A gente nem merece, mas eu queria ter a bondade dela” (Souza, 34 anos, doméstica). 

Esses desejos remetem à busca aristotélica pela eudaimonia, o desejo de felicidade humana, que, 

para Aristóteles, não depende da busca de somente uma virtude, mas de um conjunto de bens, 

“pois o homem para ser feliz precisa de um conjunto de virtudes” (ARISTÓTELES, 2007, p. 127). 

É uma busca por um conjunto forjado pela práxis. Com efeito, Valls (1996, p. 33) define a virtude 

como “um hábito adquirido, voluntário, deliberado, que consiste no justo meio em relação a nós, 

tal como o determinaria o bom juízo de um varão prudente e sensato, julgando conforme a reta 

razão e a experiência”. 

 Atraídos pela procura de sentido, pela experiência já vivenciada em outras visitas 

realizadas nesse santuário ou simplesmente pela busca de paz ou ajuda da santa, o consumo e a 

comunicação entram no interior das pessoas e realizam o seu papel de satisfazer as necessidades 

pessoais e o vazio interior, o que talvez explique um dos motivos do crescimento das peregrinações 

nos últimos nove anos neste santuário. 
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Mas, visto que o homem religioso só consegue viver numa atmosfera impregnada 

do sagrado, é preciso que tenhamos em conta uma quantidade de técnicas 

destinadas a consagrarem-lhe o espaço. Como vimos, o sagrado é o real por 

excelência, ao mesmo tempo poder, eficiência, fonte de vida e fecundidade. O 

desejo do homem religioso de viver no sagrado equivale, de fato, ao seu desejo 

de se situar na realidade objetiva, de não se deixar paralisar pela relatividade sem 

fim das experiências puramente subjetivas, de viver num mundo real e eficiente, 

e não numa ilusão. (ELIADE, 1992, p. 32) 

 

 Enfim, da mesma maneira que cresce o fenômeno das peregrinações ao Santuário de 

Santa Paulina, reconhecido como o lugar ideal para buscar a paz e ajuda da santa, num espaço 

permeado de sinais virtuosos, cresce também o mercado dos bens simbólicos e materiais no 

caminho de Nova Trento. 

 

 

3.3. O MERCADO DE BENS SIMBÓLICOS 

No decorrer do ano de 2014, durante os meses de observação no espaço do santuário, em 

horários e momentos diferentes, notou-se que, ônibus, carros, cavaleiros, motoqueiros, pessoas a 

pé, sozinhas ou em grupos, ao adentrarem o município de Nova Trento, logo se deparam com a 

identificação da cidade como terra de Santa Paulina, na entrada da cidade. As cores verdes, branca 

e vermelha colorem o portal de acesso e remetem à bandeira italiana, pátria natal de Santa Paulina 

e de diversos imigrantes assentados na cidade. Há uma simbiose de símbolos que unem a história 

e a imagem de Santa Paulina à cidade de Nova Trento (SC). 

 

Figura 21: Placa que marca a entrada da cidade de Nova Trento (SC). 

Fonte: Arquivo pessoal de Neusa Santos. 
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Caminhar pelo centro da cidade é uma experiência peculiar. No horizonte, é possível ver 

os montes, a pujança da natureza presente. Os moradores da pequena cidade fitam os transeuntes; 

ficam a olhar o murmúrio dos passantes e a sentir o ruído dos ônibus e carros sobre os 

paralelepípedos das ruas. Vindos de lugares diversos, peregrinos, turistas e forasteiros passam em 

frente das casas de Nova Trento em busca de uma graça, da consumação de um desejo, de uma 

resposta ou simplesmente pela fruição de um passeio no local em que outrora viveu a Santa 

Paulina. 

No centro da cidade, as placas sinalizadoras de trânsito mostram que ainda faltam 6 

quilômetros para chegar ao Santuário de Santa Paulina. Ao sair do centro, a 6 quilômetros do 

município, em direção a Brusque pela SC-411, tem início a viagem ao bairro de Vígolo, que é um 

distrito de Nova Trento (SC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Capitel que marca a entrada para o bairro de Vígolo. 

Fonte: Arquivo pessoal de Neusa Santos. 

 

 

Na entrada de Vígolo, observa-se um capitel, que se configura como uma porta, marcando 

para o visitante a passagem de Nova Trento para Vígolo. Mais do que uma representação, o limite 

que separa os dois espaços indica a comunicação da passagem para a vila em que viveu Santa 

Paulina. Espaço marcado por inúmeros símbolos, entre eles os significados imbricados das culturas 

da Itália e do Brasil, da fé e da culinária italianas, da graça e do desejo, do sagrado e do profano. 

“A hibridez tem um longo trajeto nas culturas latino-americanas. Recordaram-se antes as formas 

sincréticas criadas pelas matrizes espanholas e portuguesas com a figuração indígena” 

(CANCLINI, 2003, p. 326). 

Adquirindo ou não os objetos, os peregrinos consomem culturalmente este ambiente 

peculiar, de significados diversos e culturas diferentes, dos mais simples aos mais letrados, ambos 
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consomem o mesmo espaço, os alimentos, com os mesmos significados, de que tudo é sagrado. 

“Todo consumo é cultural porque [...] sempre envolve significado; [...] estes significados são 

necessariamente significados partilhados” (SLATER, 2002, p. 131). 

Trata-se de um ambiente permeado de religiosidade e do consumo de bens simbólicos 

afins ao consumo da fé, sendo o peregrino bombardeado pela oferta de bens materiais que remetem 

à Santa Paulina; essa é a experiência que, segundo Benjamin, torna possível o novo sensorium, a 

experiência cultural que nasce desses novos peregrinos. E Olgária completa: “as mercadorias 

transfiguram a realidade e desviam o olhar com respeito à realidade, operando como um 

divertimento, exercendo sobre o expectador fascinação [...] porque a mercadoria encanta” 

(MATOS, 2010, p. 222). 

 No percurso de cerca de 5 quilômetros até o Santuário de Santa Paulina, já se encontram 

comerciantes da região, com seus postos de vendas das mais variadas formas, alimentos típicos da 

região catarinense, entre os quais se destacam os vinhos, queijos, doces e outros produtos. Todas 

essas mercadorias trazem a figura da santa impressa em seus rótulos, produzindo sentidos através 

do consumo, o que reporta ao pensamento de Martín-Barbero (2009, p. 296), segundo o qual “os 

objetos, as ações estão carregadas de valor simbólico”. Entende-se que, no caso dessa pesquisa, a 

brecha se dá para o ícone da santa, quase uma proteção sobre as necessidades materiais, além de 

que alguns entendem que, por carregar sua marca, o alimento é abençoado, sagrado, mágico, 

fascinante. 

 Para Bauman (2011, p. 18), a sociedade de consumidores é aquela em que os potenciais 

objetos de consumo, “as mercadorias tendem a ser as unidades fundamentais no estabelecimento 

das relações humanas e das relações das pessoas com a natureza. O ambiente onde se realiza a 

existência se dá no âmbito das relações entre consumidores e objetos de consumo”. Em certo 

sentido, pode-se afirmar que a sociedade dos consumidores transforma pessoas, e no caso a santa, 

em mercadorias, de modo que a fé plasmada em mercadorias evidencia, além do valor simbólico, 

o potencial mercantil da Santa Paulina. Como afirma Mary Douglas (2013), nada escapa às lógicas 

do capitalismo; são rituais de consumo presentes na sociedade contemporânea, são momentos em 

que há uma recriação a partir da criação do ideal, onde a sociedade se faz e se refaz. 
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Figura 23: Interior da loja de vinhos Girola. 

Fonte: Neusa Santos, setembro de 2014. 

 

 

A partir das ofertas disponíveis neste caminho de mercado de bens simbólicos, os 

indivíduos podem escolher sua experiência de consumo, uma vez que, pela lógica da venda que se 

insere no mercado do espaço sagrado, ao adquirir algo, a pessoa leva para casa o sentido que aquele 

objeto representa, quase como se fosse o próprio sagrado. Como bem lembrado por Chauí (2012, 

p. 319), “a religião não sacraliza apenas o espaço e o tempo, mas também seres e objetos do 

mundo”. Nesse mesmo âmbito, o consumo passa a ser uma experiência de relacionamento entre 

os sujeitos e as coisas que adquirem, sejam materiais ou simbólicas, como lembra Slater (2002, p. 

102): “o consumo é uma questão de como os sujeitos humanos e sociais com necessidades se 

relacionam com símbolos”. Ideia completada por Abumanssur (2007, p. 102), postulando que “a 

ideia da mercadoria não esgota em si mesma [...], ela é, antes de tudo, um feixe de relações sociais”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Propaganda de produtos coloniais no caminho para o santuário. 

Fonte: Arquivo pessoal de Neusa Santos. 

 



 

 

66 

E Slater (2002, p. 29) acrescenta que “o comércio fornece muitas das novas imagens e 

conceitos por meio dos quais aquela sociedade é compreendida e por meio do consumo é 

reconhecido e avaliado de maneiras que trazem a marca do que hoje chamamos de cultura do 

consumo”. 

No chamado parque ecológico, ainda distante da praça central no Santuário de Santa 

Paulina, há o comércio de alimentos e as vendas de imagens, bem como de fitas, santinhos, etc. 

Terços e outros artigos próprios do catolicismo moderno são expostos pelos comerciantes da 

pequena vila de Vígolo, seja no caminho que leva ao santuário ou na volta. Observou-se que, quase 

sempre, os peregrinos, no retorno para casa, compram algo para levar, seja para recordar a sua ida 

ao santuário ou para presentear alguém. Curiosamente, eles são bombardeados com essas imagens 

e experiências no caminho de ida ao santuário e na volta. Uma vez consumida a fé, o mercado 

local oferece, num percurso de cinco quilômetros, as materialidades para a volta à casa. E Miller 

(1998, p. 162) resume que “a compradora deseja, acima de tudo, é que os outros queiram e 

apreciem aquilo que ela traz”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Peregrinos degustam e adquirem produtos no retorno para casa. 

Fonte: Arquivo pessoal de Neusa Santos. 

 

Tanto o desejo de que os outros queiram, quanto o de que apreciem aquilo que trazem do 

santuário colaboram com a construção do consumo moral vivenciado nestes espaços, 

incrementando o sentido do valor simbólico dos objetos, uma vez que as coisas, o espaço e os bens 

são santificados e, por isso mesmo, carregados de virtudes, de uma “aura”, um valor duradouro 

capaz de transformar o ambiente profano. E Miller (2002, p. 162) completa: “... o sacrifício 

envolve a transformação dos objetos de consumo do estado de algo rotineiramente consumido em 
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atos profanos para o estado de transmutação a um regime de valores mais altos, no qual eles 

compartilham de um relacionamento que constitui o divino”. 

E, de forma simples e direta, os peregrinos, quando perguntados se levam algo, dizem: 

“Sempre levo algo relacionado à história da Santa, uma simbologia que vai lembrar dela. Para que 

eles saibam que tem um lugar diferente e que venham conhecer [...] Levo para amigos, pra família” 

(Schmoeller, 64 anos, professor). Há quem leve até para os bisnetos: “Levo até para meu bisneto: 

camisetas, paninhos que falam sobre a Santa Paulina, livrinhos de orações para distribuir para as 

pessoas” (Kropzak, 79 anos, aposentada). “Do convite a vir ao santuário até os objetos mais em 

conta: gosto de levar nem que seja um chaveirinho, fitinhas. Dou para as pessoas mais chegadas e 

convido elas para vir aqui também” (Menezes, 55 anos, pensionista), o que nos faz concordar com 

a ideia de que o presente “[...] está voltado para pessoas outras que não os próprios compradores” 

(MILLER, 2002, p. 62). 

De modo que, ao praticar esse tipo de consumo, os indivíduos passam a comunicar valores 

em que acreditam, valores esses que se encontram nas relações com os bens adquiridos. Não é um 

consumo qualquer, mas como se fosse a própria santidade, mesmo que seja um sinal da santa com 

uma mensagem ou uma imagem, lembrando a definição de Slater: “o consumo é uma questão de 

como os sujeitos humanos e sociais se relacionam com as coisas do mundo que podem satisfazê-

los” (SLATER, 2002, p. 102). 

 Para Silmara, as compras são para os filhos, irmãs, sobrinhas: “Ah, canetas e uma imagem 

de Santa Paulina para minha casa” (34 anos, doméstica). Já Jossier (30 anos, vendedor) prefere 

levar CDs, escapulários, fitas da santa, terços, roupas com o nome de Santa Paulina: “Vou levar 

para o povo, eles ficam felizes. ‘Que bom que você lembrou de mim, lá em Santa Catarina, no 

Santuário de Santa Paulina.’ Costumo levar um rosário, um pingente, levo para benzer e ter em 

casa”. Voltando a Miller: “o ato de comprar, longe de ser a essência da irreligiosidade, como 

inevitavelmente se diz que é, transforma-se, como durante um ritual, na busca residual de um 

relacionamento com Deus” (MILLER, 2002, p. 163). 

Para presentear alguém ou ter uma lembrança em casa, seja qual for a finalidade, o 

momento é de individualizar o membro da família ou amigo como receptor de uma compra 

especial, o que, na concepção de Miller, se traduz como: 

 
O presente deflagra o ato de separação entre o indivíduo e o domicílio com o ato 

de separação [...] Aquilo que o comprador faz em favor de seu lar é determinado 

pela economia, ao passo que sua presença individual é representada pelo presente. 

(MILLER, 2002, p. 63) 
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Figura 26: Peregrinos no interior da loja de lembranças do santuário. 

Fonte: Neusa Santos, setembro de 2014. 

 

 A individualização se dá de várias maneiras; além de levar algo para a casa, quer também 

manter relações sociais, como afirma Mary Douglas: “As posses materiais fornecem comida e 

abrigo, e isso deve ser entendido. Mas, ao mesmo tempo, é evidente que os bens têm outro uso 

importante: também estabelecem e mantêm relações sociais” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2013, 

p. 103). As materialidades não são apenas objetos, mas lembram aos peregrinos que aquele objeto 

é santo, seja por referir-se à Santa Paulina ou por estar no ambiente chamado de espaço sagrado. 

E o presentinho pode, nas palavras de Miller (2002, p. 55), “ser usado para individualizar qualquer 

membro da família como receptor de uma compra especial”. 

 Ao se transformar em significante, o consumo passa a ser um meio de afirmar que aquela 

pessoa pertence àquela família ou grupo, ou seja, os bens se firmam nesta relação, de modo que, 

ao usar aquele presente, o indivíduo comunica valores e posição social. É uma relação entre 

indivíduo e mercado, e Slater lembra que o consumo moderno é mediado pelas relações de 

mercado, assumindo a forma de consumo de mercadorias, o que equivale a dizer que, em geral, 

consumimos mercadorias, serviços e experiências que foram produzidos exclusivamente para 

serem vendidos no mercado de consumidores (SLATER, 2002, p. 33). 

 Slater (2002, p. 17) destaca ainda que “a cultura do consumo não é a única maneira de 

realizar o consumo e reproduzir a vida cotidiana; mas é, com certeza, o modo dominante, e tem 

um alcance prático e uma profundidade ideológica que lhe permitem estruturar e subordinar 

amplamente todas as outras”. É o que se verá no capítulo a seguir, em que serão analisados os 

rituais de consumo e o modo peculiar de consumir a fé.  
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4. MODOS DE VIVER A VIDA E COMUNICAR A FÉ: OS RITUAIS DE CONSUMO NO 

SANTUÁRIO DE SANTA PAULINA 

 

 

4.1. AS PASSAGENS PELO SANTUÁRIO DE SANTA PAULINA 

 Na obra Passagens, de Walter Benjamin, ele constrói uma historiografia do século XIX 

ao realizar uma hermenêutica dos espaços fantasmáticos da cidade de Paris, cuja infraestrutura é 

baseada na mercadoria. Passagens e arcadas são templos do consumo, catedrais profanas onde se 

instalam as exposições universais e a produção mercantil (MATOS, 2010, p. 198), o que faz 

reportar ao século XIX, reencontrando, nas passagens do mundo sagrado do santuário para o 

mundo profano, um ambiente permeado de bens simbólicos do lugar da busca por saciar, degustar 

da paisagem de novo templo da fé, localizado entre os contrastes da cidade e do bairro. 

 Assim, diz Olgária Matos (2010, p. 17): “No flâneur [...], Benjamin reconhece 

personagens de limiar, fora da temporalidade do mercado, em uma região entre dois universos, o 

do dinheiro e o da magia. [...] o olhar divinatório do flâneur que possui seu próprio tempo e seu 

próprio espaço”. Partindo dessa premissa, interessa destacar aqui as passagens dos peregrinos pelos 

espaços de consumo do santuário como um flâneur, de Walter Benjamim, indivíduo que adentra 

em meio à multidão de peregrinos pelos mais diferentes espaços do santuário e, a cada ponto, 

depara com outros símbolos expostos em diferentes lugares, mas ao alcance de uso, de olhar, de 

busca e de consumo. É um olhar para o lugar das vendas de mercadorias, familiarizando-se com o 

mercado de bens simbólicos. Ao que tudo indica, os administradores desse espaço religioso 

compreenderam o coração do cotidiano dos peregrinos, e por isso exploram a alma da mercadoria, 

que é a santa com seus aparatos. Olgária (2010, p. 210) conclui: “reviver o não vivido é a 

experiência revolucionária do flâneur porque sua deambulação é signo do recomeçar a vida a cada 

dia”. 

 Entre a vila e a modernidade, entre o sagrado e o consumo, o passante ou o peregrino faz 

a experiência das duas histórias que se fundem, de Santa Paulina, que há mais de um século viveu 

nesta vila, aos novos valores contemporâneos do mercado religioso. Ambos carregam em si uma 

sacralidade; Eliade (1979, p. 99) nos lembra que, “para o homem religioso, a Natureza nunca é 

exclusivamente “natural”: está sempre carregada de um valor religioso. [...] o mundo fica 

impregnado de sacralidade”. 

 Admiração é o que se encontra nos olhares atônitos nas diversas direções, olhares que 

despertam sonhos, aspirações e satisfação, num ambiente carregado de produtos, simbologias 

disponíveis para serem consumidas e descobertas pelos peregrinos, dentro de um contexto 
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moldado e totalmente adequado para proporcionar uma boa experiência na aquisição, seja material 

ou virtuosa, desde a música ambiente, as diversas flores espalhadas pelo parque, os painéis com 

diferentes frases, as sombras, as lojas e outros objetos materiais espalhados na praça principal, 

obrigando-os a ritualizar seu caminho de encontro com a santa e suas materialidades. 

 Como experiência dessa ritualidade para o indivíduo contemporâneo, cujo mundo próprio 

se esvaziou de valores, o primeiro ato, o de sair de casa e peregrinar, passa a ser a forma perene de 

perceber a espiritualidade, o encontro consigo e com seu objeto de consumo. 

 
Viver sem rituais é viver sem significados claros e, possivelmente, sem 

memórias. Alguns são rituais puramente verbais, vocalizados, não registrados; 

desaparecem no ar e dificilmente ajudam a restringir o âmbito da interpretação. 

Rituais mais eficazes usam coisas materiais, e podemos supor que, quanto mais 

custosa a pompa ritual, tanto mais forte a intenção de fixar os significados. Os 

bens, nessa perspectiva, são acessórios rituais; o consumo é um processo ritual 

cuja função primária é dar sentido ao fluxo incompleto dos acontecimentos. 

(DOUGLAS e ISHERWOOD, 2013, p. 109-110) 

 

 

Esse sentido está marcado por uma comunicação silenciosa, contemplativa e aquisitiva, 

algo nítido nos peregrinos que passeiam pelo chamado parque ecológico, no Santuário de Santa 

Paulina, conforme abordado anteriormente, em especial no capítulo 2 desta dissertação. É um 

processo de ritual de passagem, do encontro, da comunicação e do consumo em um lugar. Encontro 

da observação e diálogo com o silêncio das águas que correm, da mata que circunda o espaço, das 

diversidades de flores, dos diversos cenários que retratam diferentes momentos históricos, das 

igrejas que, silenciosamente, recebem a voz das graças e pedidos dos peregrinos, completado pelo 

pensamento de Silverstone (2005, p. 152), de que “o consumo é, essencialmente, repetitivo. [...] as 

sociedades criam mecanismos, locais e ritmos próprios”. 

 Espaço de comunicação, a linguagem é chamada por Martino (2010, p. 9) de elemento 

constitutivo da realidade: “linguagem não é apenas uma troca de informações. É um elemento 

constitutivo da realidade onde vive”. Comunicação e consumo são assim definidos pelos 

peregrinos: 

“Lindo, quando a gente vai chegando aqui, a gente diz: a santa pisou aqui, pisou, 

plantou, andou, pensou, decidiu, escolheu, trabalhou, veio da Itália pra cá, mas 

fez a escolha adulta aqui. Então é o espaço dela, é um espaço que a gente sente 

que é diferenciado, abençoado.” (Catarina, 57 anos, professora) 

 

“Acho o espaço físico muito bonito, assim, a questão de ambiente, a paisagismo, 

tudo, tudo é muito legal. É claro, tem lugares que você pode caminhar mais 

tranquilo, que você pode caminhar duas ou três vezes e sempre acha uma coisa 

muito bonita.” (Francisco, 65 anos, professor) 
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 Os lugares que possuem uma ordem espiritual predominante, caracterizados, 

principalmente, pela sacralidade, normalmente são marcados pelas práticas religiosas de 

peregrinação e romaria. Para Rosendahl (2012), pelo caráter sagrado atribuído ao espaço, esses 

lugares possuem uma organização espacial, social, econômica e cultural interna, específica, 

inclusive por também sofrerem as influências dos peregrinos, que, enquanto agentes modeladores, 

a partir da vivência com o espaço sagrado, interferem em grande medida em sua organização. 

Embora o turismo religioso não seja o foco deste trabalho, vale referenciar os sentidos das três 

expressões congênitas: romaria, peregrinação e turismo religioso, que parecem significar a mesma 

coisa; apesar de serem termos relacionados a um mesmo fenômeno, os seus significados não se 

confundem, mesmo que sejam utilizados de forma acrítica na linguagem cotidiana. Porém, como 

distingue Silveira (2004, p. 2), enquanto a romaria ou peregrinação está muito mais relacionada à 

fé e diz respeito “ao sério, ao íntimo, ao interior”, “o turismo está conectado a um estilo de 

experiência mais lúdica, ligada ao divertimento, à leveza, ao olhar, ao exterior”. 

 Há rastros de uma vida virtuosa deixada pela santa que despertam nos peregrinos um 

desejo de adquiri-la, como a peregrina Luiza, que invoca Deus quando pensa no espaço: 

 

“Meu Deus, tudo isso aqui é um lugar diferente, é um lugar de luz, de paz, muito 

amor, é um recolhimento espiritual. É um lugar que parece que contagia, contagia 

mas de uma forma de trazer paz, de trazer aquilo que a gente tanto precisa, é uma 

coisa que quanto mais a gente vem, mais a gente quer vir, porque realmente penso 

e sinto que aqui é um lugar santo.” (Luzia, 79 anos, pensionista) 

“[...] maravilhada com tanta coisa bonita que a gente só via comentar. Aí senti 

aquela paz, aquela felicidade, é muito amor, nós estamos em frente de onde era a 

casa dela, da Irmã Paulina.” (Morallis, 27 anos, doméstica) 

 

 

 O clima harmonioso, a beleza da natureza e do lugar despertam nos peregrinos um 

desejo de permanência, como diz Antônia Aldino Vieira, 73 anos: “Se eu pudesse, eu ia morar 

aqui. Sinto emoção, experiência de amor, de um valor que não dá nem para explicar”. Para outros, 

não há um lugar especifico, mas todos são prazerosos: “Falar bem da verdade aqui a gente quer 

ficar em todos os lugares, porque vai no jardim, é uma coisa divina” (Cararo, 50 anos, do lar).. 

“Me sinto é lá em cima no Cristo. Lá, agradecer e muita emoção. Me sinto muito feliz, gosto muito 

de ficar aqui dentro da igreja. Sinto uma alegria.” (Souza, 34 anos, doméstica) 

 Se essas características do espaço sagrado ajudam a identificar os mecanismos do 

consumo, compreende-se que são formas comunicacionais de uma cultura, agora organizadas “em 

um sistema de máquinas produtoras de bens simbólicos ajustados a seus públicos consumidores. 
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É o que hoje faz a escola com seus alunos, a televisão com suas audiências, a igreja com seus fiéis 

ou a imprensa com seus leitores”, conclui Martín-Barbero (2009, p. 13-14). 

 

 

Figura 27: Peregrinos na Igreja Nossa Senhora de Lourdes e em frente à praça. 

Fonte: Arquivo pessoal de Neusa Santos. 

 

 

 Então, dizemos que os peregrinos precisam do consumo do sagrado, da mesma forma que 

estivessem se alimentando de algo sólido, visto que o consumo imprime significados para os 

consumidores-peregrinos na medida em que consomem o sagrado. O pensamento de Mary 

Douglas e Baron Isherwood (2013, p. 119) complementa essa ideia, ao dizer que “[...] o significado 

está nas relações entre todos os bens, assim como a música está nas relações marcadas pelos sons 

e não em qualquer nota”. Há, portanto, um envolvimento do consumidor com o consumo, 

acrescenta Baccega (2008, p. 33): “O consumidor não é um homem isolado, não é um mero 

receptor de valores e de escolhas. Ele é membro ativo da sociedade em que vive, nos limites de 

cuja estrutura terá opções”, ideia bem conectada aos peregrinos do santuário, que, de fato, 

participam do cenário religioso e do consumo quando deixam nele algo de contribuição para a 

preservação do local, como conta a peregrina: 

 

“[...] viemos com uma oferta boa não só para Santa Paulina, mas como é que é, 

pra obra dela. Eu vim com essa intenção, eu vim trazer oferta pra obra dela. Que 

a obra dela tem que continuar. Eu acho que vai continuar, porque, da primeira 

vez que eu vim até hoje, tem vindo muito mais gente. Da vez que eu vim não era 

tanta gente, era só um pouquinho no ônibus, sabe.” (Silva, 55 anos, pensionista) 

 

 Conforme se viu no capítulo 1, o espaço em que o sagrado e o profano se apresentam é 

perceptível na organização do santuário, pela forma integrada entre religião, templo e consumo. A 

seguir, serão abordados os aspectos comunicacionais e simbólicos das promessas votivas do 

santuário. 
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4.2. AS PROMESSAS VOTIVAS NO SANTUÁRIO DE SANTA PAULINA 

 

 Dentre os múltiplos rituais existentes no santuário, encontram-se as promessas votivas, 

em agradecimento por uma graça alcançada. Para Peter Burke (2010, p. 245), ritual é um termo 

que se refere ao uso da ação para expressar significados. A vida cotidiana nos primórdios da 

Europa moderna estava repleta de rituais religiosos e seculares. Trata-se, portanto, de um 

fenômeno que não é novo, pois já na Antiguidade as pessoas recebiam curas acreditando ser por 

intermédio do sagrado. Desse modo, manifestavam sua gratidão colocando placas votivas ou 

algum pedido nos templos das divindades, semelhante ao que ocorre hoje nos locais de romaria, 

como é o caso do objeto em estudo. 

 Segundo Pinto (2014, p. 5), esse ato é uma manifestação da “cultura no espaço em que a 

religião cria as suas próprias marcas, formas de estabelecer-se nos lugares, vistas em ritos e 

símbolos que se impõem à organização do espaço”. Acrescenta-se a isso o pensamento de Canclini, 

que define: 

 
As práticas culturais são mais que ações, atuações. Representam, simulam as 

ações sociais, mas só às vezes operam como uma ação. Isso acontece não apenas 

nas atividades culturais expressamente organizadas e reconhecidas como tais; 

também os comportamentos ordinários, agrupados ou não em instituições, 

empregam a ação simulada, a atuação simbólica. (CANCLINI, 2003, p. 350) 

 

 De acordo com Klebson Oliveira (2008), o pagamento da promessa remonta à 

Antiguidade: 

O pagamento de promessa através de ex-votos a divindades remonta à 

Antiguidade e perpassa a Idade Média. De larga difusão em toda a Europa, entra 

no Brasil pelas mãos dos portugueses e, aqui, vai conhecer o seu apogeu, quanto 

à divulgação e à popularidade, ao longo dos séculos XVIII e XIX; inclusive 

muitas igrejas e santuários espalhados pelo território brasileiro são fruto de dívida 

dos humanos aos oragos que os salvaram de situações as mais variadas, em que 

o homem mais os recursos a seu redor não foram suficientes para a resolução do 

momento de perigo, de morte e que só o apelo ao sobrenatural poderia fazê-lo. 

(KLEBSON6 OLIVEIRA, 2008, p. 46) 

 

 

O autor refere-se ao ex-voto, o testemunho colocado em salas de milagres de igrejas e 

santuários católicos, em formas variadas de bilhetes, esculturas, quadros pictóricos, fotografias, 

enfim, uma infinidade de objetos que ficam no espaço denominado “de milagres”, trazendo ao 

público e levando a Deus mensagens e histórias. Em seu conjunto, os ex-votos são histórias vividas 

                                                 
6 Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Literatura, língua e identidade, n. 34, p. 43-61, 2008. 
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e contadas das mais diferentes maneiras, constituem uma lembrança, que Ecléa Bosi (2012, p. 68) 

chama de “história da pessoa e seu mundo, enquanto vivenciada”; e é assim que olhamos para os 

objetos que se encontram na sala dos milagres, a partir de uma exposição provocada por quaisquer 

pessoas, sejam camponeses, trabalhadores, desempregados, turistas, estudantes, ricos e pobres. 

Na relação entre devoto e ex-voto há uma dinâmica de economia de trocas simbólicas que 

envolvem crença, produção e consumo, que torna materialmente visível o acordo pessoal entre o 

devoto e a santa, constituindo-se assim em um recurso de diálogo e consumo da fé, por meio da 

crença no poder intercessor dos santos. Toda a imensa área de cultura material é um objeto em 

potencial, que forma um sistema simbólico “[...] numa determinada comunidade onde se partilham 

significados, e transmitem várias mensagens” (BURKE, 2010, p. 120). Não há limites para a 

expressão da materialidade. Na Figura 28, apresenta-se uma imagem de um ex-voto deixado na 

sala dos milagres, em que o agraciado modelou uma criança em forma de pão, o que remete ao 

pensamento de Everardo Rocha (1990, p.33), ao dizer que: “na esfera do consumo, homens e 

objetos adquirem sentido, produzem significações e distinções sociais”. 

 O ato de escrever uma carta narrando uma história de vida, partilhando problemas, 

fazendo pedidos, implorando ajuda, e endereçá-la a alguém pode ser interpretado como uma 

relação de interação social entre pessoas, mas, no caso de escrever uma carta para um santo, essa 

atitude demonstra que o peregrino acredita que o santo está vivo, e pode vê-lo, por isso envia 

também fotografias; pode escutá-lo, por isso faz suas preces; e também pode ler suas cartas e 

atender a seus pedidos, por isso escreve. “Acreditamos nos milagres, não por lhes tocarmos, mas 

se alguém vem nos contar” (MATOS, 2010, p. 217). 

 A exposição carrega junto os valores de troca entre o pedido e a graça, entre o desejo e a 

satisfação, além de ficar patente uma bifurcação que lega ao ex-voto o caráter cultural e 

comunicativo, sendo notório o potencial informativo dos ex-votos, e evidente o poder simbólico 

que eles trazem em sua forma. Ao que podemos chamar também de objetos da cultura, que Burke 

(2010, p. 11) define como “um sistema de significados partilhados e as formas simbólicas 

(apresentações, objetos artesanais) em que eles são expressos ou encarnados”. 

 
O cumprimento da promessa pode exprimir também o agradecimento ou a ação 

de graças por benefícios ou graças recebidas, não através da linguagem falada, 

articulada em palavras, mas por gesto de retribuição. Neste sentido, o 

cumprimento de uma promessa pode ser entendido como uma espécie de 

retribuição pelo benefício recebido. (BECKHAUSER, 2007, p. 29) 

 

 



 

 

75 

 A imensa gama de sinais simbólicos encontrada na sala dos milagres configura-se como 

manifestação da mediação entre o santo e o peregrino. São “promessas” em formas de mensagens. 

Para aquilo que interessa a este trabalho, urge enfatizar a comunicação como um processo, em que 

a cultura se materializa como o principal agente mediador e também como fonte de mediação. 

Segundo Michel de Certeau e Pierre Bourdieu, esses objetos sugerem o consumo cotidiano de um 

tipo de produção ou criação, que envolve as pessoas, imprimindo significados aos objetos. 

 No que tange à recepção, em especial ao contexto dos receptores, os objetos depositados 

pelos fiéis são símbolos que promovem esta comunicação, em que a produção de sentido está sendo 

constituída (MARTÍN-BARBERO, 2009). Silverstone complementa: 

 
A mediação implica o movimento [circulação] de significado de um texto para 

outro, de um discurso para outro, de um evento para outro. Implica a constante 

transformação de significados, em grande e pequena escala, importante e 

desimportante... (SILVERSTONE, 2005, p. 33) 

 

 

 A esses diferentes textos são conferidos diferentes significados para cada pessoa. 

Algumas são colocadas em quadros ou porta-retratos; alguns fiéis colocam junto um bilhete ou 

carta, contando a sua história. A maioria delas está relacionada a curas de doenças como câncer, 

ou a recuperações depois de graves acidentes; outras, por terem conseguido um emprego, uma 

casa, um carro; por ter concebido um filho, por concluir a faculdade, por ter parado de beber e até 

por ter passado de ano na escola. 

 As narrativas dos peregrinos Gabriel, Fátima e Luzia, por exemplo, representam os 

demais peregrinos que pedem e deixam agradecimentos neste local. “Eu trago muitas 

recomendações de pessoas doentes” (Gabriel, 11 anos, estudante); “Fotografias das minhas filhas, 

de pessoas doentes, várias” (Fátima, 55 anos, pensionista); “Peço a ela para me ajudar a curar os 

doentes e depois me ajudar a ter saúde” (Luzia, 79 anos, aposentada). Desse modo, em frente ou 

junto aos pedidos votivos são colocados objetos que recordam graças alcançadas, conforme 

indicam as imagens que compõem a Figura 28. 

 A devoção religiosa popular caracteriza-se por uma relação afetiva, baseada em uma troca 

simbólica. “Todos nós somos mediadores, e os significados que criamos são, eles próprios, 

nômades” (MARTÍN-BARBERO, p. 40). A harmonia dessa relação é percebida através de 

expressões de satisfação, agradecimento e fidelidade do devoto, que materializa a simbologia da 

troca através dos ex-votos. Por exemplo, a fotografia, aparentemente, aperfeiçoa o imaginário 

religioso, antes representado por meio de pinturas em quadros ou desenhos, em que o ex-voto 

muitas vezes se apresentava insuficiente. 
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... a continuidade da arte com a vida, encarnada no projeto de lutar contra tudo o 

que separe a arte da vida, visto que mais do que nas obras, a arte reside é na 

experiência. E não na experiência de alguns homens especiais, os artistas-gênios, 

mas mesmo na do homem mais humilde, que sabe narrar ou cantar ou entalhar a 

madeira. (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 44). 

 

 Todos os ex-votos da sala de milagres do Santuário de Santa Paulina são textos de 

comunicação que refletem a crença, a fé e as atitudes do homem diante da vida, da doença, da 

morte, da ambição, da festa, de variados valores sociais, das pessoas. Canclini lembra que assim 

“as culturas perdem a relação exclusiva com seu território, mas ganham em comunicação e 

conhecimento” (CANCLINI, 2003, p. 348). E a tipologia abarca tudo: da fitinha de Santa Paulina 

a um vidro com um mioma, uma cabeça de cera. Enfim, a diversidade, as desproporções, os 

tamanhos e as dimensões diferenciadas caracterizam os ex-votos, como se pode ver na Figura 28. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Objetos deixados na Casa das Graças. 

Fonte: Arquivo pessoal de Neusa Santos. 
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4.3. A MISSA E A ENTRONIZAÇÃO DE SANTA PAULINA 

 

 No Santuário de Santa Paulina, o ponto forte de reunião dos peregrinos é a missa, 

chamada de celebração litúrgica da eucaristia, no catolicismo, como escreveu São Justino Mártir, 

no ano de 155 d.C., para explicar o que significava este ritual realizado pelos cristãos. Diz o texto 

supracitado: 

No dia do sol, como é chamado, reúne-se num mesmo lugar os habitantes, quer 

das cidades, quer dos campos. Leem-se, na medida em que o tempo permite, ora 

os comentários dos Apóstolos, ora os escritos dos Profetas. [...] Em seguida, leva-

se àquele que preside aos irmãos pão e um cálice de água e de vinho misturados 

e este faz subir louvor e glória ao Pai do universo. [...] Depois o presidente chama 

os diáconos e distribui a todos pão e vinho “eucaristizados”.(CDIC, 2000, p. 370) 

 

 

 Este ritual nos remete ao que Marilena Chauí diz sobre a religião: “a religião liga humanos 

e divindades, porque organiza o espaço e o tempo. Os seres humanos precisam garantir que a 

ligação se mantenha e seja sempre propícia e, para isso, são criados os ritos” (CHAUÍ, 2012, p. 

317). “Tão antigo como a história da humanidade, o rito é a rememoração perene do que aconteceu 

numa primeira vez e volta a acontecer, graças ao ritual que abole a distância entre o passado e o 

presente”, afirma Chauí. Com um sorriso afável, Luiza (79 anos, aposentada) conta que, quando 

chega à capela antiga, sempre vai ao sacrário, ao Santíssimo, porque é ministra da eucaristia, e 

depois segue para outro ritual, o de invocar a imagem: “Estou falando com a imagem dela, lá na 

capelinha, aqui no bracinho dela, agradecendo”. Há neste relato sinais marcados de diálogo, um 

encontro entre a imagem (representatividade do divino) e o humano, além de mostrar uma 

satisfação pessoal dos peregrinos em agradecer, pois o ato parece deixá-los satisfeitos. O fato de 

cumprir o que prometeu a quem atendeu o que foi pedido demonstra certa segurança de que ela, a 

Santa Paulina, é a mulher a ser buscada e levada para o interior dos lares. 

 Em algumas casas, a santa tem a função de alertar, cuidar e acompanhar a família, como 

diz a Maria de Fátima (55 anos, pensionista): “Tem um castiçal onde eu acendo vela para participar 

da missa pela televisão, e eu sempre digo para ela: cuidado! Me avisa quando está terminando essa 

vela”. Além da familiaridade com a imagem, há os que buscam suas virtudes, sobretudo o 

discernimento e a força para resolver os problemas cotidianos: “A gente sente uma vontade de 

falar com ela e dizer: olha, me ajuda a resolver, então é uma presença forte. Ela é uma santinha 

que dá uma força muito grande para nós” ( Luzia, 79 anos). “Tenho uma imagem de Santa Paulina 

na minha casa que fica em cima da geladeira, para a gente ver toda hora”. (Silva, 55 anos, 

pensionista) 
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  Nesse sentido, como lembra Geertz, vamos encontrar na religião a aura: 

 
Os objetos de culto são rodeados por uma aura de profunda seriedade moral. Em 

todo lugar, o sagrado contém em si mesmo um sentido de obrigação intrínseca: 

ele não apenas encoraja a devoção como a exige; não apenas induz a aceitação 

intelectual como reforça o compromisso emocional. (GEERTZ, 1989, p. 93). 

 

 A missa é um dos momentos mais esperados por aqueles que circulam pelos espaços do 

santuário. Constatou-se pela observação participante que os peregrinos esperam pela eucaristia e 

pelo encerramento da missa, que se dá com a entrada solene da imagem de Santa Paulina. Todo o 

ritual dura cerca de uma hora. Segundo dados da congregação gestora do santuário, o templo 

recebe cerca de 6 a 8 mil pessoas por dia. A missa é um ritual cheio de simbolismo, que tem a 

função de ligar o presente com o transcendente pela força da religião. “A força de uma religião ao 

apoiar os valores sociais repousa, pois, na capacidade dos seus símbolos de formularem o mundo 

no qual esses valores, bem como as forças que se opõem à sua compreensão, são ingredientes 

fundamentais” (GEERTZ, 1989, p. 96). E acrescenta: 

 
Para aqueles capazes de adotá-los, e enquanto forem capazes de adotá-los, os 

símbolos religiosos oferecem uma garantia cósmica não apenas para sua 

capacidade de compreender o mundo, mas também para que, compreendendo-o, 

deem precisão a seu sentimento, uma definição às suas emoções que lhes permita 

suportá-lo, soturna ou alegremente, implacável ou cavalheirescamente. 

(GEERTZ, 1989, p. 77) 

 

 Para Eliade: 

 

... a igreja participa de um espaço totalmente diferente daquele das aglomerações 

humanas que a rodeiam. No interior do recinto sagrado, o mundo profano é 

transcendido. Nos níveis mais arcaicos de cultura, essa possibilidade de 

transcendência exprime-se pelas diferentes imagens de uma abertura: lá, no 

recinto sagrado, torna-se possível a comunicação com os deuses; 

consequentemente, deve existir uma porta para o alto, por onde os deuses podem 

descer à terra e o homem pode subir simbolicamente ao Céu. Assim acontece em 

numerosas religiões: o templo constitui, por assim dizer, uma abertura para o alto 

e assegura a comunicação com o mundo dos deuses. (ELIADE, 1979, p. 29) 

 

 

 Em seguida há o ritual de entrada da imagem da santa. Em observações feitas em algumas 

missas no santuário, percebeu-se que a entronização da imagem, que acontece no final das 

celebrações, é o momento mais esperado pelos peregrinos, sendo até mais desejado e ansiado do 

que a própria liturgia eucarística. Há quem chore, outros silenciosamente olham para imagem; há 

um encontro, como se ela em pessoa estivesse ali. Dito assim por uma peregrina: 
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“Exatamente porque a gente tem os nossos conflitos, e eles são grandes, e eles 

estão sempre imbuídos, a gente nem sempre abre o coração para outras pessoas. 

Então num ambiente onde você se sinta em paz, é tranquilidade, confiança, você 

vai dizendo aquilo que está dentro do coração.” (Vieira, 73 anos, trabalhadora 

rural) 

 

 É um ritual em que o mundo vivido e o mundo imaginado fundem-se sob a mediação de 

um único conjunto de formas simbólicas, “tornando-se um mundo único e produzindo aquela 

transformação idiossincrática no sentido de realidade” (GEERTZ, 1989, p. 82). As narrativas 

descrevem este momento como sendo especial e de aproximação. 

 

“Muito emocionante, é um momento especial, porque é a aproximação de alguém 

que foi diferente, e eu tenho certeza que tem algo de poder, de força. Observo 

muito as pessoas que estão ao lado da imagem. Acredito que mexe com a cabeça, 

com o coração de muita gente que está próxima, as pessoas sentem algo 

diferente.” (Francisco, 66 anos, professor) 

 

“Essa é uma emoção muito grande. É como se fosse agora: vou indo para 

completar a bênção, para todos vocês, para os peregrinos, pessoas que vêm aqui. 

Então foi demais mesmo, meu Deus. Então tinha uma Irmãzinha do meu lado, e 

eu disse pra ela: que coisa linda! Então ela disse: a senhora acha? E eu disse: meu 

Deus do céu, é maravilhoso, é divino.” (Luzia, 79 anos, aposentada) 

 

 

A bênção reforça o poder simbólico da santa; é nela e nas demais ações da missa que o 

fiel acredita, conforme mostra o testemunho acima, que é possível a intervenção divina, através 

dessa comunicação interpessoal. Momento de trazer as imagens, o mundo mítico e heroico da santa 

que, como eles, viveu neste mundo e agora tem o poder de ajudá-los. É um momento de êxtase, de 

fé, chamado por Edgar Morin de invocação da imagem: “a imagem não é uma simples imagem, 

mas contém a presença do duplo a ser representado e permite, por seu intermédio, agir sobre esse 

ser; é esta ação que é propriamente mágica: rito [...] de invocação à imagem” (MORIN, 1997, p. 

99). Ou, dito de outro modo, um momento mágico, segundo Walter Benjamin (1985), referindo-

se à “aura”; aquilo que vemos não é o que vemos, é algo diferente, é o luminoso, iluminando de 

força divina o poder do santo, magia pela qual as pessoas se emocionam, ficam concentradas, 

querem se aproximar da santa, tocar na santa, fotografá-la, são várias as formas de êxtase. É um 

encantamento, um consumo do objeto que passa a ter alma e corpo, que Olgária Matos descreve, 

referindo-se a Walter Benjamin, como “fetiche da mercadoria, objeto afetivo e de desejo, [...] tem 

corpo e alma, idade, biografia. A mercadoria é fantasmagoria. Aquele que a contempla desconhece 
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sua gênese e sentido, pois ela se comporta com todas as categorias do em si” (MATOS, 2010, p. 

18). 

 São senhoras, senhores, rapazes e moças de várias idades e regiões do país que vêm 

porque creem que aquela santa, que acaba de entrar na igreja e está lá naquele altar, pode ouvi-los 

e ajudá-los. Ajuda que varia desde curar uma doença, arrumar um emprego, solucionar problemas 

familiares, entre outros problemas que envolvem o cotidiano das pessoas, de um modo geral. 

 Vale citar o pensamento de Geertz (1989, p. 73), segundo o qual o homem tem uma 

dependência grande em relação aos símbolos e sistemas simbólicos, a ponto de serem decisivos 

para sua viabilidade como criatura e, em função disso, sua sensibilidade à indicação até mesmo 

mais remota de que são capazes de enfrentar um ou outro aspecto da experiência provoca nele a 

mais grave ansiedade. Ao que vale acrescentar o pensamento Chauí, ao concluir que: 

 

As religiões em que os deuses se manifestam, surgem diante dos humanos em 

beleza, esplendor, perfeição e poder e os levam a ver uma outra realidade, 

escondida sob a realidade cotidiana, na qual o espaço, o tempo, as formas dos 

seres, os sons e as cores encontram-se organizados e dispostos de uma outra 

maneira, secreta e verdadeira. A divinidade leva o humano ao seu mundo, 

desvenda-lhe a verdade e o ilumina com sua luz. (CHAUÍ, 2012, p. 319) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Peregrinos no interior do santuário no momento da entronização. 

Fonte: Arquivo pessoal de Neusa Santos. 
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 Parece que tudo se transforma. É um ato de coroamento da peregrinação, é a satisfação 

do desejo do encontro do peregrino com seu objeto de consumo, a santa. E o professor Francisco 

(65 anos) declara: “A entrada da imagem da santa e a saída dos fiéis são as partes mais 

emocionantes”. Nessa narrativa percebe-se que nada mais é preciso; uma vez que aquilo que era 

buscado foi encontrado, tudo fica leve. Chauí define esse momento como o encontro entre o 

humano e divino: “a divindade leva um humano ao seu mundo, desvenda-lhe a verdade e o ilumina 

com sua luz” (CHAUÍ, 2012, p. 3190). Portanto, o peregrino, como recorda Vilhena (2012, p. 26), 

quando vai ao encontro do sagrado, vive em constante mudança temporal, espacial e mesmo 

interior, resultando em algo que confere e comunica sentido à vida. 

 Já Pierre Bourdieu assume que os símbolos são instrumentos por excelência da integração 

social. Em suas palavras, “enquanto instrumentos de conhecimento e de comunicação, eles tornam 

possível o consensus acerca do sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a 

reprodução da ordem social: a integração lógica é condição da integração moral” (BOURDIEU, 

1989, p. 10). Quando este símbolo adquire o sentido dado pelo grupo social – no caso estudado, a 

Santa Paulina é este símbolo – o mesmo se torna importante e passa a ser a referência para os que 

peregrinam até o seu santuário. A peregrina Ivania Souza (34 anos) diz: “Busco a força, o 

discernimento das coisas, que ela ajude a aumentar nossa fé, que a gente possa imitar algumas das 

suas virtudes”. E Canclini conclui: “a reorganização dos cenários culturais e os cruzamentos 

constantes de identidades exigem investigar de outro modo as ordens que sistematizam as relações 

materiais e simbólicas entre os grupos” (CANCLINI, 2003, p. 309). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há dois anos, foi iniciada esta dissertação, postulando o entendimento de que havia um 

consumo moral da fé no Santuário de Santa Paulina, quase um fato peculiar desse santuário, tendo 

como referência o conhecido Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São 

Paulo. Destacam-se, abaixo, três significativos relatos referentes a outros santuários: 

 
“Nós já fomos algumas vezes a Aparecida do Norte, em Curitiba, na Nossa 

Senhora de Guadalupe, que são menores. A diferença está no ambiente, o aspecto 

emocional, a tranquilidade, aqui parece que é diferente. Até porque as pessoas 

que vêm aqui, elas buscam alguma coisa a mais também, esse a mais é 

agradecimento, pedidos, orações, a necessidade muitas vezes de uma oração 

especial, com certeza a gente encontra tudo isso aqui.” (Schmoeller, 64 anos, 

professor) 

 

“O que eu acho é que aqui as pessoas têm mais fé, não vêm pra comprar as coisas, 

eu acho. Lá as pessoas vão para comprar, é até um meio de vida deles lá. Eu acho 

que aqui não, que aqui é mais por fé mesmo. [...] É, pelo jeito, as pessoas que vão 

viajar assim, que a gente fica num hotel lá, a gente vê as pessoas só saindo e 

chegando com sacola, só saindo e chegando com sacola. E aqui não, eu não 

percebi. Que eu acho que lá é mais comércio.” (Silva, 55 anos, pensionista) 

 

“Sim! É diferente, porque, cada vez que a gente chega aqui, é uma emoção 

diferente, é uma confiança, parece que é uma fé que vem fortalecer mesmo. Não 

sei se também o ambiente, tudo ajuda, mas isso aqui é diferente. Já estive em 

Aparecida do Norte, Bom Jesus de Iguape, Canela, Gramado, no norte do Paraná, 

já fui à gruta de Santa Rita de Cássia, ao Santuário de Nossa Senhora da Salete, 

fui ao santuário em Jerusalém... Meu Deus! Bem, no estrangeiro, é uma forma 

diferente, porque se, por exemplo, você entra num ambiente, numa igreja, você 

tem uns minutos para ficar lá, porque já tem as autoridades que cuidam. É mais 

um turismo. [...] Aqui é nossa casa, nos sentimos bem.” (Crepizak, 79 anos, 

aposentada) 

 

 Partindo dos objetivos desta dissertação, que buscava identificar elementos 

comunicacionais do consumo moral da fé no Santuário de Santa Paulina, explicado aqui a partir 

das mediações, entendidas enquanto usos e apropriações da fé, ou seja, a partir dos sentidos e 

efeitos produzidos e narrados pelos sujeitos que peregrinam, investigou-se, por meio de narrativas, 

como se davam os processos de recepção do consumo do sagrado por meios de símbolos e sinais, 

problematizados a partir das interseções entre comunicação, consumo e religião, e dos objetivos 

específicos, que buscavam descrever e analisar se havia e, em que medida se dava, este consumo 

no espaço sagrado. 

 Ao trabalhar as narrativas, foi utilizada a colocação de Ricoeur, segundo a qual há 

existência de uma relação intrínseca entre a atividade de narrar uma história e o caráter temporal 
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da experiência humana: “O tempo se torna humano à medida que é articulado de modo narrativo, 

e a narrativa atinge seu pleno significado quando se torna uma condição da existência temporal” 

(RICOEUR, 1995, p. 116). 

 Para os critérios e caminhos desta dissertação no âmbito de uma pesquisa qualitativa, 

foram contemplados os teóricos Martin W. Bauer e George Gaskell, que indicaram a forma de 

selecionar as pessoas a serem entrevistadas ou documentos para pesquisa qualitativa, levando em 

conta “os indivíduos e fontes de acordo com critérios externos” (BAUER e GASKELL, 2008, p. 

58). 

 Quanto às interseções entre comunicação, consumo e religião, foram partilhados autores 

como Baccega, para quem “o consumo relaciona-se com o campo da comunicação como lugar de 

interação entre os polos da emissão e da recepção” (BACCEGA, 2011, p. 41), e Martín-Barbero, 

com destaque para a ideia de que “o processo de comunicação e do meio não está na mensagem, 

mas nos modos de interação [...] não só com as mensagens, mas com a sociedade, com outros 

atores sociais” (MARTÍN-BARBERO, 2002, p. 57-58). E também Geertz, para quem a religião 

ajuda as pessoas a suportarem “situações de pressão emocional abrindo fugas a tais situações e tais 

impasses que nenhum outro caminho empírico abriria, exceto através do ritual e da crença no 

domínio do sobrenatural” (GEERTZ, 1989, p. 76). 

Esta abordagem pretendia identificar o consumo moral por meio de virtudes vivenciadas 

pela santa e buscadas pelos peregrinos que justificassem o crescente aumento das peregrinações, 

além do consumo material advindo da aquisição de pequenos objetos com valores morais. Para 

compreender e analisar melhor a busca pelas virtudes, foi feita referência a Aristóteles, que chama 

de virtudes nobres da alma atos como a coragem, a bondade, a justiça, a temperança, traduzidos 

em busca por ações que enobreçam o homem. Identificou-se que a busca pelas virtudes vivenciadas 

pela santa é a motivação inicial que insta milhares de peregrinações ao santuário. Virtudes como 

a bondade, a esperança, a simplicidade, a fé ou a justiça emergem nas narrativas dos peregrinos 

entrevistados para esta dissertação. 

Cabe aqui recuperar Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco, para quem “a de justiça é a 

virtude completa [...]”. Ela é completa porque a pessoa que a possui pode exercer sua virtude não 

só em relação a si mesma, como também em relação ao próximo (ARISTÓTELES, 2007, p. 96). 

Fazendo referência à peregrinação, entende-se que ela é, no plano simbólico, um fluxo de 

discursos sempre dinâmico sobre experiências e relações que parecem expressar os principais 

dilemas que se enfrentam como seres humanos. No santuário, as narrativas dos peregrinos 

descrevem diversas situações nas quais o homem comum busca algo para uma vida melhor, em 

busca da “vida boa”. Em sua grande maioria, os entrevistados demonstravam que, ao olhar, sentir 
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e buscar as virtudes de Santa Paulina, conseguiriam uma vida melhor tanto nos aspectos pessoal e 

familiar como social, encontrando forças para os desafios da vida. Assim, relata uma peregrina: 

“Santa Paulina faz a gente pensar não só na gente, a gente pensa muito na gente, é que a gente 

precisa de tanta coisa individualmente, porque é resolvendo várias coisas aqui dentro que a gente 

vai conseguido resolver outras, e depois a gente abre, resolve com a família e com as coisas do 

mundo” (Shimaller, 57 anos, professora). 

Deve-se destacar que as narrativas estão permeadas da busca por uma vida melhor, por 

um desejo de identificação que desperta milhares de pessoas a buscarem este lugar sagrado, 

definido pela maioria das narrativas como um lugar belo e santo, no qual há uma pessoa que ajuda, 

ouve, motiva e serve de inspiração. Os peregrinos comentaram as mudanças ocorridas em suas 

vidas e nas de suas famílias após a realização da peregrinação ao Santuário de Santa Paulina. 

Assim, completa Aristóteles: “Os homens que não sentem prazer em agir virtuosamente não 

podem ser considerados virtuosos, pois as ações são boas e nobres por si mesmas, e a felicidade é 

em grau mais elevado a melhor e mais nobre de todas as coisas. Existem coisas boas e nobres, mas 

a felicidade é a melhor dentre elas” (ARISTÓTELES, 2007, p. 127). 

A pesquisa realizada para esta dissertação permitiu que, durante as observações e as 

entrevistas realizadas, fossem trabalhados elementos que colaborassem para a formação de uma 

gama de possibilidades que circulam pelo caminho da moral, analisando o consumo não mediático 

por meio dos símbolos, sinais e narrativas. Foi constatado no objeto empírico desta análise que os 

peregrinos consomem o sagrado através das virtudes da esperança em ser capaz de ultrapassar as 

dificuldades do dia a dia; da coragem em seguir enfrentando os desafios pessoais, familiares e 

sociais; da honestidade frente à desonestidade do mundo; da fidelidade a si e aos valores herdados; 

do amor ao outro e serviço na gratuidade. Valores esses vividos por Santa Paulina e buscados pelos 

peregrinos. Frankly Morallis, 27 anos, visitando pela primeira vez este santuário, declara que: 

 

“A virtude é fundamental na vida das pessoas que vêm até o santuário. Elas 

sentem que vão obter a graça que estão pedindo, e acho que o principal deles é a 

fé, porque chegar de outro lugar, andando até trinta quilômetros, como fazem 

algumas pessoas. Nós tivemos que viajar acho que só oito a nove horas. Imagine 

outros que vêm de outras cidades.” 

 

 

Destacam-se também a aquisição de objetos com valor moral, como chaveiros, canecas, 

camisetas, fitinhas que lembram o espaço do santuário ou a santa, e a exposição dos ex-votos, 

afirmando não só levar algo do santuário, mas também deixar algo de si e dos familiares para o 
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cuidado da santa. Na lembrança dos peregrinos quanto aos objetos de valor moral, destacaram ter 

a intenção de motivar e fortalecer os que recebem o bem moral. 

Um bem consumido e levado consigo como objeto de valor duradouro foi a paz. A grande 

maioria dos peregrinos, além de manifestar que o ambiente era de paz, voltam para casa satisfeitos 

e em paz, certamente proveniente de toda experiência vivenciada ao longo da caminhada e no 

consumo das paisagens e dos cenários construídos no entorno do santuário. Dentre estes se 

destacam os vários ambientes que recordam a história da santa e a religiosidade popular, bem como 

a arquitetura do santuário, que retrata a espiritualidade ascendente de Santa Paulina. 

No vasto cenário de comunicação simbólica e de consumo religioso, verificou-se pelas 

narrativas analisadas que o santuário tem a fama de ser um lugar lindo, maravilhoso, próximo da 

imagem do paraíso celestial na terra, onde há uma santa que, a despeito de sua santidade, viveu 

por lá como um ser humano comum, plasmando na terra a santidade transcendental, o que atrai 

milhares de pessoas, chegando a cerca de 80 a 100 mil ao mês,7 que desejam consumir esse espaço 

sagrado. 

Ancorados nos valores e virtudes de Santa Paulina, como a bondade, a caridade, a 

esperança e seu amor aos enfermos, os peregrinos demonstram satisfação plena ao chegarem ao 

santuário. No curto período em que permanecem no espaço, narram que lá se abastecem das 

virtudes e valores da santa; o consumo da fé lhes permite retornar mais renovados e motivados a 

emularem em suas vidas a Santa Paulina. “A gente busca inspiração nela e, se a gente não buscar 

inspiração, a gente não vive, porque não tem inspiração de uma pessoa” (Cararo, 50 anos, do lar). 

 

Em sua quase totalidade, os peregrinos entrevistados levavam objetos que recordavam o 

santuário ou a santa, seja para si mesmos, para amigos ou parentes. O consumo das lembrancinhas 

ou dos diversos produtos expostos nas adjacências do santuário se presta ao objetivo de oferecer 

aos visitantes que levem para suas casas uma materialidade que remeta simbolicamente à 

experiência vivida no santuário. Indiretamente, esses produtos podem servir de motivação para 

que um terceiro venha a fazer a mesma viagem. Embora não seja o foco deste trabalho, este tema 

pode suscitar uma reflexão futura. 

A compra de mercadorias, sobretudo, direciona-se a duas formas de “alteridade”. 

A primeira delas expressa uma relação entre o comprador e outro indivíduo 

particular, como uma criança ou outro parceiro, podendo estar presente no 

domicílio, ser desejado ou imaginado. A segunda é uma relação com um objetivo 

mais geral que transcende qualquer utilidade imediata e é mais bem 

compreendida como cosmológica à medida que assume forma não de sujeito ou 

                                                 
7 Santur, 2011. 
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de objetos, mas de valores aos quais pessoas desejariam se dedicar. (MILLER, 

2002, p. 27) 

 

 

Cabe lembrar que a análise das entrevistas, bem como das observações realizadas, foram 

trabalhadas sob o prisma dos estudos de recepção e contextos socioculturais. Com isso, assume-se 

que o estudo realizado priorizou uma busca para averiguar se havia um consumo moral e em que 

medida isso se dava. O enfoque escolhido foi de verificar as mediações simbólicas existentes no 

processo de recepção dos peregrinos no Santuário de Santa Paulina. À medida que foram sendo 

ampliados os aportes teóricos, foram abarcados autores que, de alguma maneira e dentro de suas 

especificidades, tratavam da mediação entre o peregrino e seu objeto de consumo. Desse modo, 

percebeu-se que as diversidades de símbolos e objetos encontrados no santuário mostravam que a 

versatilidade dos serviços religiosos propostos pela sociedade de consumo dá novos significados 

para a religião. 

 Enfim, deve-se recordar que, no início deste trabalho, buscavam-se identificar elementos 

que compunham as narrativas acerca do consumo moral da fé dos peregrinos no Santuário de Santa 

Paulina. Considera-se respondida essa questão, na medida em que foram obtidas respostas 

consistentes e esclarecedoras de suas buscas por aquisição de uma vida melhor e parecida com a 

da santa. De modo que, na dimensão empírica desta pesquisa, pode-se afirmar que há uma 

interligação entre a comunicação, o consumo e a religião. 

  



 

 

87 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABUMANSSUR, Edin Sued. Peregrinação, romaria e turismo religioso: raízes etimológicas e 

interpretações antropológicas. In: _________. (Org.). Turismo religioso: ensaios antropológicos 

sobre turismo e religião. São Paulo: Papirus, 2003. 

 

ALMEIDA, Maria G. Diversidade paisagística e identidades territoriais e culturais no Brasil 

sertanejo. In: ALMEIDA, M. G.; CHAVEIRO, E. F.; BRAGA, H. C. (Orgs.). Geografia e cultura: 

os lugares da vida e a vida dos lugares. Goiânia: Editora Vieira, 2008. p. 47-74. 

 

ALMEIDA, R. A expansão pentecostal: circulação e flexibilidade. In: TEIXEIRA, Faustino; 

MENEZES, Renata. (Orgs.). As religiões no Brasil: continuidades e rupturas. Petrópolis: Vozes, 

2006. p. 111-122. 

 

ALVES, Rubem. O enigma da religião. 5. ed. Campinas: Papirus, 2006. 

 

APPADURAI, Arjun. Introdução: mercadorias e a política de valor. In: ______. A vida social das 

coisas: a mercadoria sob uma perspectiva cultural. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 

2010. 

 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Bauru: Edipro, 2007. 

 

BACCEGA, Maria Aparecida (Org.). Comunicação e culturas do consumo. São Paulo: Atlas, 

2008. 

 

BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. 

Tradução de Pedrinho A. Guareschi. Petrópolis: Vozes, 2008. 

 

BAUMAN, Zygmunt. Vida em fragmentos: sobre a ética pós-moderna. Rio de Janeiro: Zahar, 

2011. 

 

________. Ensaios sobre o conceito de cultura. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 

 

________. Ética pós-moderna. São Paulo: Paulus, 1997. 

 

BECKHAUSER, Alberto. Religiosidade e piedade popular, santuários e romarias: desafios 

litúrgicos e pastorais. Petrópolis: Vozes, 2007. 

 

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 

1985. 

 

BERGER, Peter L. O dossel sagrado. Elementos para uma teoria sociológica da religião. São 

Paulo: Paulus, 1985. 

 

BOFF, Leonardo. Ética e eco-espiritualidade. Campinas: Verus, 2003. 

 

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Companhia das Letras, 

2012. 

 

BOURDIEU, Pierre. O poder do simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. 



 

 

88 

 

BRULLMANN, Philipp. A teoria do bem na ética a Nicômaco de Aristóteles. São Paulo: Loyola, 

2014. 

 

BUENO, Maria Lucia. Cultura e estilos de vida. In: BUENO, Maria Lucia; CAMARGO, Luiz 

Octavio de Lima. (Orgs.). Cultura e consumo: estilos de vida na contemporaneidade. São Paulo: 

Senac, 2008. 

 

BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Média. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

 

CADORIN, Célia. Ser para os outros. São Paulo: Loyola, 2001. 

 

CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São 

Paulo: Edusp, 2003. 

 

CARRANZA, Brenda. Catolicismo mediático. Aparecida: Ideias & Letras, 2011. 

 

CARRASCOZA, João Anzanello; ROCHA, Rose de Melo. (Orgs.). Consumo midiático e culturas 

da convergência. São Paulo: Miró, 2011. 

 

CATECISMO da Igreja Católica (CDIC) – Edição Típica Vaticana. São Paulo: Loyola, 2000. 

 

CERTAU, Michel. A invenção do cotidiano. Petrópolis: Vozes, 1994. 

 

CEVASCO, Maria Elisa. Dez lições sobre estudos culturais. São Paulo: Boitempo, 2003. 

 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2012. 

 

CHEVALIER, Michel; MAZZALOVO, Gérald. Pró-logo. São Paulo: Panda Books, 2007. 

 

CLAVAL, Paul. Geografia cultural. Florianópolis: UFSC, 1999. 

 

CNBB. Ética: pessoa e sociedade. Documentos da CNBB, n. 50. São Paulo: Paulinas, 2006. 

 

CUNHA, Maria Adelina da; MORA, Ana. Conheça o Santuário de Santa Paulina. Revista USP, 

Religiosidade no Brasil. São Paulo, n. 67, encarte, 2007. 

 

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvanna S. A disciplina e a prática da pesquisa qualitativa. In: 

O planejamento da pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens. Rio de Janeiro: UFRJ, 2013. 

 

DUARTE, Eduardo. Por uma epistemologia da comunicação. In: LOPES, Maria Immacolata 

Vassalo (Org.). Epistemologia da comunicação. São Paulo: Loyola, 2003. 

 

DURAND, Gilbert. Champs de l’imaginaire. Textes réunis para Danièle Chauvin. Grenoble: Ellug, 

1996. 

 

DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa: o sistema totêmico na Austrália. 

Oeiras: Celta, 2002. 



 

 

89 

 

ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 

 

FRANÇA, Vera Regina Veiga. Teorias, objeto de estudo, dimensão institucional. In: BARROS 

FILHO, Clóvis de; CASTRO, Gisela. (Orgs.). Comunicação, práticas de consumo. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

 

GANCHO, Cândida Vilares. Como analisar narrativas. São Paulo: Ática, 2002. 

 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1989. 

 

GENNEP, Arnold Van. Os ritos de passagem. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1977. 

 

GIDDENS, Anthony. Capitalismo e moderna teoria social. Lisboa: Editorial Presença, 2011. 

 

HALL, Stuart. Codificação/decodificação. In: ______. Da diáspora: identidades e mediações 

culturais. Belo Horizonte: UFMG, 2009. 

 

 

HERVIEU-LÉGER, Daniéle. O peregrino e o convertido: a religião em movimento. Petrópolis: 

Vozes, 2008. 

 

HOHLFELDT, Antonio; MARTINO, Luiz C.; FRANÇA, Vera. (Orgs.). Teorias da comunicação 

– conceitos, escolas e tendências. Petrópolis: Vozes, 2011. 

 

JOVCHELOVITCH, S.; BAUER, M. W. Entrevista narrativa. In: BAUER, M. W.; GASKELL, 

G. (Orgs.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis: Vozes, 

2002. 

 

KELLNER, Douglas. A cultura da mídia – estudos culturais: identidade e política entre o moderno 

e o pós-moderno. Bauru: EDUSC, 2001. 

 

 

KUNG, Hans. Projeto de ética mundial. São Paulo: Paulinas, 2003. 

 

LIMA, José da Silva. Entre rezas & romarias. Lisboa: Universidade Católica, 2011. 

 

LOPES, Maria Immacolata Vassallo de. Epistemologia da comunicação. São Paulo: Loyola, 2003. 

 

MADRE DOROTEIA. História da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição: 1875-

1895. São Paulo: [S.l.], 1919. 

 

MADRE PAULINA. Biografia documentada. Vol. I. Sobre a vida e as virtudes. Roma: 

Loyola,1986. 

 

_______________. Biografia documentada. Vol. II. Informação e sumário dos processos. Roma: 

São Paulo: Loyola 1986. 

 

MARIANO, Ricardo. Mudança no campo religioso brasileiro no censo de 2010. Debates do NER 

(Dossiê), setembro de 2013. 



 

 

90 

 

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio 

de Janeiro: UFRJ, 2009. 

 

MARTINO, L. M. S. A religião midiatizada nas fronteiras entre público e privado: uma abordagem 

teórico-crítica. Ciberlegenda, v. 26, p. 17-32, 2012. Disponível em: 

<http://www.uff.br/ciberlegenda/ojs/index.php/revista/article/view/533/324>. Acesso em: 12 jul. 

2014. 

 

MARTINO, Luiz C.; HOHLFELDT, Antonio; FRANCA, Vera Veiga. Teorias da comunicação: 

conceitos, escolas e tendências. Petrópolis: Vozes, 2011. 

 

MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria da comunicação: ideias, conceitos e métodos. Petrópolis: 

Vozes, 2010. 

 

MATOS, Olgária Chain Féres. Benjaminianas: cultura capitalista e fetichismo contemporâneo. 

São Paulo: Ed da UNESP, 2010. 

 

MEGALE, Vanessa Junqueira. As manifestações religiosas e o turismo na festa de Nossa Senhora 

do Rosário na cidade de Silvianópolis (MG). Dissertação de mestrado. 

 

MILLER, Daniel. Teorias das compras: o que orienta as escolhas dos consumidores. São Paulo: 

Nobel, 2002. 

 

MORA, Ana; CADORIN, Gertrudes. Conheça o Santuário Santa Paulina. Nova Trento: Gráfica 

Dom Bosco/Ed. do Santuário Santa Paulina, 2007. 

 

MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: neurose. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1997. 

 

MOTA, Mauro. Votos e ex-votos – aspectos da vida social do Nordeste. Recife: Imprensa 

Universitária, 1968. 

 

OLIVEIRA, Klebson. As tábuas votivas. Cadernos de Letras da UFF, Dossiê: literatura, língua e 

identidade, n. 34, p. 43-61, 2008. Disponível em: <www.uff.br/cadernosdeletrasuff/34/artigo>. 

Acesso em: out. 2014. 

 

OLIVEIRA, J. C. A. Ex-votos da sala de milagres do Santuário de Bom Jesus da Lapa na Bahia: 

semiologia e simbolismo no patrimônio cultural. Revista Museu. Disponível em: 

<http://wwww.revistamuseucom.br/emfoco/emfoco.asp/id=6942>. Acesso em: 20 jan. 2013. 

 

OLIVEIRA, Pedro Ribeiro de. O catolicismo do povo. In: AZZI, Riolando et al. A religião do 

povo. São Paulo: Paulinas, 1978. 

 

PAIVA, Eduardo França. História e imagem. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

 

PEIRANO, Mariza. Rituais ontem e hoje. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

 

http://www.uff.br/ciberlegenda/ojs/index.php/revista/article/view/533/324
http://www.uff.br/cadernosdeletrasuff/34/artigo
http://wwww.revistamuseucom.br/emfoco/emfoco.asp/id=6942


 

 

91 

PINTO, José. As promessas votivas no Santuário da Virgem da Peneda. Revista de cultura 

teológica, v. VIII, n. 69, p. 107-133. Disponível em: 

<http://revistas.pucsp.br/index.php/cultura/article/view/15425/11526>. Acesso em: 15 jul. 2014. 

 

_______. «Os santos esperam, mas não perdoam...»: um estudo sobre a romaria da Peneda. [S.l.]: 

Edição do Autor, 2002. 

 

REESINK, Mísia L. Para uma antropologia do milagre: Nossa Senhora, seus devotos e o regime 

de milagre. Caderno CRH, v. 18, n. 44, p. 267-280, 2005. Disponível em: 

<http://www.cadernocrh.ufba.br/viewarticle.php?id=54&layout=abstract>. Acesso em: 30 set. 

2013. 

 

RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Campinas: Papirus, 1995. 

 

ROCHA, Everardo P. Guimarães. A sociedade do sonho: comunicação, cultura e consumo. Rio de 

Janeiro: Mauad, 1995. 

 

ROSENDAHL, Zeny. O sagrado e sua dimensão espacial. In: CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; 

CORRÊA, R. L. (Orgs.). Olhares geográficos: modos de ver e viver o espaço. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2012. p. 73-99. 

 

SANCHIS, Pierre. Arraial, festa de um povo: as romarias portuguesas. 2. ed. Lisboa: Dom 

Quixote, 1992. 

 

SANTO AGOSTINHO. A cidade de Deus. 7. ed. Trad. Oscar Paes Lemes. Rio de Janeiro: Vozes, 

2002. Parte I. 

 

______. A cidade de Deus contra os pagãos. 4. ed. Trad. Oscar Paes Lemes. Rio de Janeiro: Vozes, 

2008. Parte II. 

 

_______. Confissões. Lisboa: INCM. 2008  

 

SBARDELOTTO, Moisés. E o verbo se fez bit: a comunicação e a experiência religiosas na 

internet. São Paulo: Santuário. Disponível em: <http://www.amazon.com/verbo-fez-Portuguese-

Edition-ebook/dp/B00AYWUVEO#reader_B00AYWUVEO>. Acesso em: 22 maio 2014. 

 

SEGALEN, Martine. Ritos e rituais contemporâneos. Rio de Janeiro: FGV, 2002. 

 

SEHNEM, Franciso. Virtudes humanas. Revista Brasil Cristão, Valinhos, ASJ, n. 2007, ano 18, 

outubro de 2014. 

 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho cientifico. 21. ed. revista e ampliada. São 

Paulo: Cortez, 2001. 

 

SILVA, Josimey Costa da; PAVAN, Maria Angela. Consumo midiático e culturas da 

convergência. In: CARRASCOZA, João Anzanello; ROCHA, Rose de Melo. (Orgs.). A 

comunicação na cultura da convergência: a produção interativa de si e do outro. São Paulo: Miró, 

2011. 

 

SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia? 2. ed. São Paulo: Loyola, 2005. 

http://revistas.pucsp.br/index.php/cultura/article/view/15425/11526
http://www.cadernocrh.ufba.br/viewarticle.php?id=54&layout=abstract
http://www.amazon.com/verbo-fez-Portuguese-Edition-ebook/dp/B00AYWUVEO#reader_B00AYWUVEO
http://www.amazon.com/verbo-fez-Portuguese-Edition-ebook/dp/B00AYWUVEO#reader_B00AYWUVEO


 

 

92 

 

SLATER, Don. Cultura do consumo e modernidade. São Paulo: Nobel, 2002. 

 

SORIANO, Jaume. Las nuevas reglas etnografia de la comunicación. 2007. Disponível em: 

http://www.portalcomunicacion.com/lecciones.asp?aut=34. Acesso em: 20 jun. 2014. 

 

SOUSA, Mauro Wilton de (Org.). Sujeito, o lado oculto do receptor. São Paulo: Brasiliense, 2002. 

 

STEIL, Carlos Alberto. Peregrinação, romaria e turismo religioso: raízes etimológicas e 

interpretações antropológicas. In: ABUMANSSUR, Edin Sued. (Org.). Turismo religioso: ensaios 

antropológicos sobre turismo e religião. Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

_________. Interfaces entre peregrinação e turismo: “Caminhos de Santiago no Brasil. Projeto 

apresentado ao CNPq. Porto Alegre, 2004. 

 

TRINTA, Aluizo R. A comunicação e(m) seus limiares. In: LOPES, Maria Immacolata Vassallo 

de. (Org.). Epistemologia da Comunicação. São Paulo: Loyola, 2003. 

 

VALENTIM, Frei. Posições e artigos. Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus. 

Documento interno da CIIC – Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. São Paulo, 

1964. 

 

VALLS, Alvaro L. M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 1996. (Coleção Primeiros Passos.) 

 

VATTIMO, Gianni. Vestígio do vestígio. São Paulo: Boitempo, 2000. 

 

VIEIRA, José A. O Minho pitoresco. vol. I. 2. ed. Valença: Rotary Club de Valença, 1986-1987. 

 

VILHENA, João Décio; PASSOS, Maria Ângela. (Orgs.). Religião e consumo: relações e 

discernimentos. São Paulo: Paulinas, 2012. 

 

WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave, um vocabulário de cultura e sociedade. São Paulo: 

Boitempo, 2007. 

 

Sites consultados 

 

EMBRATUR. Disponível em: <htpp://www.turismo.gov.br/turismo>. Acesso em: 05 de maio de 

2013. 

 

SANTUÁRIO DE SANTA PAULINA. Disponível em: <www.santuariosantapaulina.org.br>. 

Acesso em 13 de agosto de 2013:  

 

SANTUR. Site do Governo de Santa Catarina. Disponível em: 

<http://turismo.sc.gov.br/institucional/index.php/pt-br/>. Acesso em: 2011. 

 

  

http://www.portalcomunicacion.com/lecciones.asp?aut=34
http://www.turismo.gov.br/turismo
http://www.santuariosanta/
http://turismo.sc.gov.br/institucional/index.php/pt-br/


 

 

93 

ANEXO I – Transcrições das entrevistas com peregrinos 

 

Francisco Schoeller. Sou professor, religião católico praticante, 64 anos, moro em Pinhais (PR), 

tenho três filhas: Keli, 33 anos; Jaqueline, 31 anos; e Rafaela, 24 anos, já vim ao santuário 

aproximadamente 33 a 34 vezes. 

 

Poderia me falar como você decidiu vir até o santuário e sobre o tempo que levou para chegar 

aqui? Como você descobriu este santuário e a Santa Paulina? 

A partir do momento que nós ficamos sabendo da beatificação e depois santificação da Santa 

Paulina, então ficamos conhecendo e começamos a frequentar aqui. Viemos a primeira vez e 

participamos da celebração da missa na capela lá embaixo na Igrejinha, depois no salão que é o 

refeitório atualmente e depois que o santuário ficou pronto, nós frequentamos diretamente aqui, 

dentro do possível. Claro que a gente não vem todo mês, porque, assim, às vezes não temos uma 

escala, vem de acordo com a vontade e o momento. Eu acho que é um lugar diferente, assim... de 

muita paz, tranquilidade. 

Eu penso assim e vejo uma pessoa que trabalhou e dedicou uma vida para outras pessoas, então só 

pode ser uma santa. Então a gente não vai imitar, mas procurar dar exemplo. Volto tranquilo com 

muita paz, uma coisa bem bacana. Sempre venho no carro com a família. Às vezes, com minha 

esposa, minha sogra e filhas, netas, genros, é a família. Às vezes não dá para virem todos, mas 

venho quase sempre com minha esposa. 

Pelo que li e assisti, eu acho que a parte social e humana quando ela era jovem, criança, 

praticamente menina, que nós procuramos fazer a leitura. Entender, fazer o histórico, na vida dela, 

a dedicação àquela senhora doente, aquilo ali foi um exemplo absoluto. Do lado humano a 

dedicação; do lado material, praticamente diz assim: opa, o mais importante é a pessoa que está 

do nosso lado, a família. 

É o lado humano, a questão da humildade e da simplicidade que ela teve, uma vida diferente da 

que nós temos. Poucas pessoas conseguem, pelo que nós lemos e estudamos e o que se ouve muito. 

Acho que as pessoas conseguem ter uma vida dentro dos modos como ela teve, e este é o lado que 

eu acho que mais chama atenção, o lado assim bonito da história. 

A simplicidade. A simplicidade e a dedicação, o trabalho para o ser humano, as pessoas doentes, 

pessoas que mais necessitam, mais precisam, e a dedicação tão exclusiva à religião, à sua igreja, à 

fundação, no caso, da Congregação das Irmãzinhas. 

No santuário, propriamente nas celebrações da missa e na capela da santa, que sempre visitamos, 

vamos lá rezar, fazer nossas orações, e uma lembrança do pequeno osso do braço direito, se não 
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estou enganado. Enfim, todo o espaço. Acho o espaço físico muito bonito, assim a questão de 

ambiente, o paisagismo, tudo, tudo é muito legal, é claro tem lugares que você pode caminhar mais 

tranquilo, que você pode caminhar duas ou três vezes e sempre acha uma coisa muito bonita. 

Me chama atenção a acústica, a construção em si, a demonstração das figuras, as imagens, os 

ícones que temos aqui. Acho que é a imagem, a entrada da imagem da santa, a entrada e a saída 

dos fiéis são as partes mais emocionantes. O objetivo é vir pedir, rezar e agradecer, principalmente 

agradecer. Acho que todo momento de pedir, de agradecimento, é um momento especial, 

principalmente a questão de família, nós somos e estamos em família, as meninas, para toda a 

família. Então acho que todas as vezes que nós pedimos, que eu particularmente pedi, acho que 

dentro do possível a santinha atendeu. É claro que nem tudo que vamos pedir faz parte da própria 

vida, da história em si, acho que seria isso. 

Nós já fomos algumas vezes a Aparecida do Norte, em Curitiba, Nossa Senhora de Guadalupe, 

que são menores. A diferença está no ambiente, no aspecto emocional, a tranquilidade, aqui, parece 

que é diferente. Até porque as pessoas que vêm aqui, elas buscam alguma coisa a mais também, 

esse a mais é agradecimento, pedidos, orações, a necessidade muitas vezes de uma oração especial, 

com certeza a gente encontra tudo isso aqui. 

A simplicidade de uma pessoa que trabalhou num espaço que, geograficamente, era um tanto de 

difícil acesso... lares rústicos pela história, pela colonização, então eu acho que esse lado assim foi 

uma força, uma dedicação incomum, como já algumas vezes os padres, as irmãs que trabalhavam 

aqui diziam, e conto o lado histórico de pegar uma enxada e fazer uma pequena plantação, para a 

existência, sobrevivência. Sabendo que tem a questão da alimentação, mas tem também a questão 

de atender às pessoas necessitadas. 

Eu peço no geral pros meus familiares, meus amigos, enfim, peço para todos, é claro, de uma 

forma geral, mas para aquelas pessoas que estão mais próximas, principalmente para quem trabalha 

no caso aqui na unidade: as religiosas, no caso vocês, principalmente, porque é um trabalho 

diferente, um trabalho muito bonito, um trabalho que poucas pessoas abrem mão das coisas do dia 

a dia pra uma vida dedicada à fé, à igreja, que muita gente diz que é fácil fazer, mas, no dia a dia, 

eis a questão. Então eu peço a unidade e a força para que as pessoas que fazem esse trabalho 

possam ser cada vez mais fortalecidas, não só ajuda de quem está do lado, mas principalmente o 

pedido de quem está lá em cima olhando. Vamos dar mais uma força para essas pessoas, para ela 

poder se dedicar a vida inteira ou fazer um trabalho mais digno, mais bacana. 

Sempre levo algo relacionado à história da Santa Paulina, uma simbologia que não é aquilo que 

vai representar a fé, mas lembra. Levo pros amigos, pra família, pra muita gente. Levo para que 
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eles saibam que tem um lugar diferente e que venham conhecer, aliás, muitas pessoas já vieram 

aqui e estamos programando para mais pessoas virem junto conosco. 

Muito emocionante, é um momento especial, porque é a aproximação de alguém que foi diferente 

e eu tenho certeza que algo de poder, de força, ajuda espiritual ela consegue, eu observo muito as 

pessoas que estão ao lado da imagem, é lógico que tem o lado emocional, o psicológico, mas eu 

acredito que mexe com a cabeça, com o coração de muita gente que está próximo, as pessoas 

sentem algo diferente. 

Eu percebo que, diante de tanta dificuldade do dia a dia, dos problemas, naquela correria, falta de 

opções, não é que não tenham opções, faltam decisões, para dizer, opa, vamos praticar um pouco 

mais a fé, a religião. Então, talvez assim a forma de procurar algo mais concreto, uma coisa, algo 

mais assim, que realize, e dar uma tranquilidade que busca uma necessidade. Vivemos num mundo 

muito perturbado de problemas de família, envolvendo uma série de questões, de fé, não sei se 

faço isso ou aquilo, e observo também que os pais, as famílias não conseguem mais levar os filhos 

para um caminho que talvez alguns anos atrás era mais fácil, até porque não tinham muitas opções 

no dia a dia. Hoje, trazer alguém para a igreja, para um santuário, já principalmente os jovens, uma 

opinião minha, é uma coisa assim bem mais complicada. De espiritualidade, de fé, tranquilidade, 

de renovação, de busca. Volto tranquilo, bem. Assim, principalmente a gente volta, tem um 

caminho longo pela frente. Mais realizado, e nós observamos que quem está junto também, e acho 

que passou muito rápido. 

Acredito que sim, porque as pessoas que vêm para cá como peregrinas ou como turistas ou fiéis, 

acho que encontram dentro do espaço, sim, buscam uma lembrança, o conforto, eu acredito, uma 

estrutura muito bem feita e está muito bom. 

 

 

Catarina Elizabete Cropizalle Shimaller. Sou católica, professora de biologia. Tenho 57 anos. 

Vim de Pinhais (PR). Tenho três filhas. Vim ao santuário mais de 35 vezes. Então a minha irmã, 

nós somos em cinco meninas, e a Cássia é que descobriu o santuário e falou para a gente que era 

um lugar muito especial e nos trouxe. A partir dali a gente veio sempre, e daí já ficou devocional. 

Quanto ao santuário, o que mais chama atenção é o Santuário de Aparecida e outros santuários a 

que a gente foi no Rio Grande do Sul: Canela, Gramado. Nossa! Aqui a gente encontra alguma 

coisa que parece que nos identifica mais na vida, e daí faz com que a gente sinta muita vontade de 

vir várias vezes pra cá, mais paz, mais fervor, uma santa muito próxima da vida da gente, mais 

real. 
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Vontade de chegar aqui no santuário, de fazer as orações, como se contasse para ela que nesse 

período a gente fez isso, isso, nossas orações, a gente agradece, conversa com a santa. Sempre com 

a família ou com esposo, mãe e as filhas, sempre uma delas vem com a família, amigos, quando a 

gente traz amigos é com o objetivo de conhecer a terra de Santa Paulina, que Santa Paulina é a 

nossa santa, e queremos que eles conheçam, é como se fosse apresentar alguém tão próxima da 

gente. 

Bom, o trabalho que ela fez na vida dela, a escolha que ela fez na vida dela e o comportamento. 

Aquela teve à frente os altos e baixos como ser humano, lá na vida religiosa, na profissão, e teve 

mesmo. Ela, quando estava muito bem, ela não foi arrogante, desceu, desceu, desceu os cargos, 

ela foi humilde e teve a sabedoria, discernimento, obediência, e essas coisas ajudam a gente, nos 

altos e baixos da vida da gente. Ela mostra em tudo uma vida de mulher muita inspiradora, inspira 

os homens. Ela está ajudando na história, que quando a gente conhece a história dela, em tudo que 

ela fez, compara com a vida da gente, com a santidade que ela conseguiu, esse reconhecimento 

divino que eu acredito, que tenho fé, aí ela se torna muito mais aquela Paulina humana, a 

intercessora de Deus para a gente. 

O espaço do santuário é como se fosse a casa dela, a gente se sente bem aqui na casa dela, e o jeito, 

a forma como foi feito é uma coisa muito boa. É gostoso estar aqui, se sentir acolhido. Se você 

olhar para cima, você está debaixo do manto dela. A posição, a arquitetura, nosso muito 

acolhimento e também em direção ao céu, é uma estrutura muito bonita, corresponde à fé, ao jeito 

de Santa Paulina. São sempre os pedidos e agradecimentos de todos os fatos que envolveram 

sempre a família, porque família é uma coisa muito forte, então tudo na família que a gente pode 

falar com ela, a gente percebe que recebe um discernimento para conduzir as coisas, para que as 

coisas se tornem harmoniosas. São as maiores experiências, tudo que já foi conseguido de fato, já 

consegui muitas graças. Este espaço é lindo, quando a gente vai chegando aqui, a gente diz: a Santa 

pisou aqui, pisou, plantou, andou, pensou, decidiu, escolheu, trabalhou, veio da Itália pra cá, mas 

fez a escolha adulta aqui. Então é o espaço dela, é um espaço que a gente sente que é diferenciado, 

abençoado. 

A oração de Santa Paulina faz a gente pensar não só na gente, a gente pensa muito na gente, é que 

a gente precisa de tanta coisa individualmente, porque é resolvendo várias coisas aqui dentro que 

a gente vai conseguindo resolver, depois que a gente abre, que resolve com a família e com as 

coisas do mundo, mas ela reza não só pela gente individual, mas ela reza pela igreja, quando a 

gente está aqui a gente pensa em tudo isso, inclusive no contexto geral da igreja. Exatamente 

porque a gente tem os nossos conflitos, e eles são grandes, e eles estão sempre imbuídos, a gente 
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nem sempre abre o coração para outras pessoas. Então num ambiente onde você se sinta em paz, 

é tranquilidade, confiança, você vai dizendo aquilo que está dentro do coração. 

 

 

Luiza Pereira Crepizak. Católica praticante. Tenho 79 anos, professora aposentada, sou de 

Pinhais (PR), tenho cinco filhas maravilhosas. Já vim ao santuário umas 15 vezes. Aqui a gente 

sente a necessidade de poder falar com Santa Paulina, a confiança que a gente tem por saber que 

ela intercede junto de Deus, pelas necessidades que a gente traz e também, meu Deus, tudo isso 

aqui é um lugar diferente, é um lugar de luz, de paz, muito amor, é um recolhimento espiritual. É 

um lugar que parece que contagia, contagia, mas de uma forma, de trazer paz, de trazer aquilo que 

a gente tanto precisa, é uma coisa que, quanto mais a gente vem, mais a gente quer vir, porque 

realmente penso e sinto que aqui é um lugar santo, porque viveu uma santa, e saber que aqui foi 

uma luta tão grande tanto dela quanto dos pais, quanto das famílias, e ela dedicou toda a sua vida, 

foi uma doação total dela aqui, aqui caminhou uma santa, viveu uma santa, é um lugar muito santo. 

 

A senhora chega perto de alguma imagem quando está aqui no santuário? 

Sim! Quando a gente chega à capela antiga, eu sempre vou ao sacrário, ao Santíssimo, porque sou 

ministra da eucaristia. Vou ao filho de Deus e, em seguida, estou falando com a imagem dela, lá 

na capelinha, aqui no bracinho dela. 

 

O que mais lhe chama a atenção e que a senhora acredita que Santa Paulina ajuda na sua 

vida? 

Ela é uma escolhida por Deus, e nós sabemos que ela teve a graça de ser uma escolhida por Deus, 

e ela disse sim para com as responsabilidades que lhe apareceram, no chamado de Deus. Ela é uma 

santinha que dá uma força muito grande para nós. A gente sente, como já foi falado. A gente sente 

uma vontade de falar com ela e dizer: olha, me ajuda a resolver, então é uma presença forte. A 

gente fala e leva alguma lembrança daqui. Tem um castiçal onde eu acendo vela para participar da 

missa pela televisão, e eu sempre digo para ela: cuidado! Me avisa quando está terminando essa 

vela. 

 

Neste espaço, a senhora gosta de ficar mais em que lugar ou em que lugares? 

Falar bem da verdade aqui a gente quer ficar em todos os lugares, porque vai no jardim, é uma 

coisa divina, vai naquela colina onde ela está com a enxada na mão, a gente fica admirando uma 

pessoa que começou tão jovenzinha o trabalho e não teve medo de ajudar os pais, de se colocar no 
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serviço, vai ali onde tem a mulher que ela cuidou naquele casebrezinho. Em toda parte aqui, não 

tem exceção, sempre digo: a gente pisa aqui, ela parece estar vendo a gente em toda parte. 

 

O que a senhora mais gosta do santuário, desse ambiente? 

É como minha filha já falou: isso aqui... eu comecei a olhar... isso aqui parece que o céu vem 

abraçando a gente de ambos os lados, parece que o céu vem querendo dizer alguma coisa para a 

gente. Sim, tive uma experiência de me sentir abraçada por Deus. 

 

Quando a senhora olha pra Santa Paulina e pra esse espaço em que ela viveu, o que a senhora 

pensa? 

Eu penso e peço a ela que aumente a nossa fé, nos fortaleça, porque ela foi uma mulher muito forte 

na fé, forte em tudo, na parte material, espiritual. Então a gente sempre pede a Santa Paulina pra 

nos dar força. Eu trago muitas recomendações de pessoas doentes, por quem eu sempre peço: olhai 

por aquelas pessoas, e é impressionante que já muitas pessoas disseram: poxa, dona Luiza, estou 

melhorando, aquela oração que a senhora me deu é tudo assim. Então eu vejo uma mulher forte, 

forte na fé, forte tanto espiritual como material. 

 

A senhora pede pra outras pessoas também? 

Sim, até mais para os outros, para outras pessoas. Esses dias eu estava preocupada comigo e disse 

assim: poxa, eu nunca rezo por mim e que tal que eu vou embora daqui e não estou preparada, e é 

verdade, a gente reza pelos doentes, pros padres, pelas crianças, pelos jovens, pela família e dizia: 

poxa, eu nunca rezo por mim, Deus sabe. 

 

A senhora gosta de comprar alguma lembrancinha e levar? 

Ah! Levo! Até pro meu bisnetinho eu levo camisetinha, paninho que fala sobre Santa Paulina, 

livrinhos de orações. Já distribuí para várias pessoas a oração dela. Se pudesse levaria mais ainda. 

 

A senhora busca alguma característica, virtude de Santa Paulina para a senhora viver? 

É como já lhe falei, eu busco essa fortaleza, mas se a gente não vai ser forte como ela, pelo menos 

uma parte que a gente pode já ajuda bastante. Então vejo as características dela como uma pessoa 

que na doença não desanimou, via que ia perder um pedaço de seu membro e, mesmo assim, foi 

uma pessoa muito forte, muito santa, só poderia ser. 

O que a senhora acha da entrada da imagem no final da missa? 
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Essa é uma emoção muito grande. É como se fosse agora: vou indo para completar a bênção, para 

todos vocês, para os peregrinos, pessoas que vêm aqui. Então foi demais mesmo, meu Deus. Então 

tinha uma Irmãzinha do meu lado e eu disse pra ela: que coisa linda! Então ela disse: a senhora 

acha? E eu disse: meu Deus do céu, é maravilhoso, é divino. 

 

A senhora já foi a outros santuários? Qual a diferença? E por quê? 

Sim! É diferente, porque, cada vez que a gente chega aqui, é uma emoção diferente, é uma 

confiança, parece que é uma fé que vem fortalecer mesmo. Não sei se também o ambiente, tudo 

ajuda, mas isso aqui é diferente. Já estive em Aparecida do Norte, Bom Jesus de Guape, Canela, 

Gramado, no norte do Paraná, já fui à gruta de Santa Rita de Cássia, ao Santuário de Nossa Senhora 

da Salete, fui ao santuário em Jerusalém... Meu Deus! Bem, no estrangeiro, é uma forma diferente, 

porque se, por exemplo, você entra num ambiente, numa igreja, você tem uns minutos para ficar 

lá, porque já tem as autoridades que cuidam. É mais um turismo. Eu lembro que eu estava rezando 

no Santo Sepulcro. Para entrar, você tem um guarda aqui, ali, você praticamente só passa, mas 

antes tem de entrar numa fila mais ou menos enorme, e ali era pra fazer silêncio. Cada um reza 

como pode, mas eu queria tentar ficar num lugar quietinha para poder concentrar, tanto eu como 

meu marido, que já é falecido e era muito, muito católico, mas não tinha como. Aqui é nossa casa, 

nos sentimos bem. 

 

A senhora já deixou alguma lembrança aqui? 

Sim! Fotografia das minhas filhas, de pessoas doentes, várias. 

 

Quais as virtudes de Santa Paulina que a senhora mais pede para si? 

Força, discernimento das coisas, que ela ajude a aumentar nossa fé, que a gente possa imitar 

algumas da suas virtudes. Foi a virtude do perdão. Ela perdoou todos os que a ofenderam. Aquele 

carisma pelos doentes... E a paróquia em que eu trabalho é de São Camilo, que cuida dos doentes. 

 

E, se a senhora tivesse que definir para alguém que nunca veio aqui nesse lugar, o que lhe 

diria: aqui é lugar de... 

De muita fé, um lugar muito santo. E é mesmo, porque é por onde ela andou, é um lugar muito 

santo. 

Volto mais fortalecida, sempre. Às vezes, quando passa um, dois, três meses, eu até falo para 

alguém da família: quando vocês vão poder me levar? Sinto vontade de me reabastecer. 
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Gostaria de pedir que as Irmãzinhas (são umas santas todas) que elas continuem animadas na fé, 

no cuidado para com as coisas de Deus, conservando tudo isso aqui, que é lindo. Isso aqui é um 

paraíso, paraíso terrestre e, daqui, vamos para o paraíso celeste. 

 

 

Ivania Silmara Machado Souza. Sou católica, tenho 34 anos, sou doméstica, moro em Dionísio 

Cerqueiro, fica na divisa da Argentina. Tenho dois filhos: a Carol tem 14 e o Ângelo Gustavo tem 

9 anos. É a primeira vez que venho aqui no santuário. Gostei muito, muito bonito, muita fé. Senti 

uma paz quando cheguei. Muito boa. 

 

Por que você decidiu vir até aqui no santuário? 

Porque meu tio fez uma promessa, quando meu marido sofreu um acidente: ele fez uma promessa 

pra santinha, e ela atendeu. Nós então tínhamos aquela vontade de vir. Daí hoje, graças a Deus, a 

gente está aqui. Descobri Santa Paulina através do meu tio, quando ele foi nos visitar, quando ele 

ainda estava acamado, aí falou que ele ficava bem e que tinha feito essa promessa e que ele ia ficar 

bem, porque o médico dizia que ele não ia andar e, graças a Deus, ele andou e subiu sozinho as 

escadas. 

 

O que veio à sua mente quando chegou a este santuário? 

Veio uma chuva e eu me senti mais abençoada. Muita paz, muita bênção de Deus, a presença de 

Deus mesmo. Lembrando da santinha, olhei pra ela e senti aquela força, que ela, com certeza, 

intercedeu por nós. Eu estava com mal estar, muita dor no corpo de gripe, chegando aqui fiquei 

bem. Até chegar aqui, deu quase 10 horas de viagem. Viemos de carro em quatro pessoas. Viemos 

eu, minha mãe, meu primo e meu marido. Sim, viemos de carro de lá até aqui, e fizemos uma 

parada só. Tudo me chamou atenção, a paz, a tranquilidade, a presença de Deus. Tudo. 

 

Você tem costume de comprar alguma lembrança? 

Sim! Comprei para meus filhos, minhas irmãs, minhas sobrinhas, água ungida para minha casa, 

canetas para as crianças que vão para a escola, uma imagem de Santa Paulina. 

 

O que é que mais chama atenção na Santa Paulina? Em que você acredita que ela a ajuda? 

Acho que ela é bonita, pelo fato de ter sido uma pessoa tão humilde, viver na humildade, e as 

pessoas conseguem ter os milagres, que não precisa ter dinheiro. Na pobreza ela conseguiu ter esse 

poder de Deus para as pessoas. E eu busco isso para mim sempre, muita força discernimento. 
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Agora sim, me inspiro na Santa Paulina. Senti essa paz, essa emoção, e vou levar para aquelas 

pessoas que não puderam vir hoje: meus filhos, minhas irmãs. 

 

Em que lugar você ficou mais tempo? 

Lá em cima na cátedra, no santuário. Achei bonito e harmonioso. Tem uma harmonia... Cheguei 

perto da santa, tiramos fotos. 

 

Você já visitou vários lugares aqui? Que experiência foi mais forte? 

Sim! Passei no santuário, na gruta, nas lojas de lembranças, fomos a vários lugares, fomos 

passando. 

Eu nem sabia que era aqui que ela viveu. Quando entrei na casinha (Casebre), vi a caminha dela e 

senti uma emoção de ver a humildade. Como pode uma pessoa com tanto poder de Deus viver na 

humildade? 

 

Você nunca foi a outros santuários? 

Não! Esse é o primeiro que venho. 

 

Que virtude de Santa Paulina você gostaria de ter também? 

Humildade e o discernimento, que eu peço para Deus, que Deus sempre me dê. 

 

Se você tivesse que chamar outras pessoas para virem aqui, o que você diria a elas sobre este 

lugar? Lugar de quê? 

De paz, de... realmente Deus está aqui com ela, Deus existe mesmo e é forte. 

 

 

Antônia Aldino Vieira. Trabalho no interior, na roça, em Tubarão (SC), tenho 73 anos, três filhas. 

A mais nova tem 40 anos. 

 

Quantas vezes a senhora veio a este santuário? 

Esta é a primeira vez que eu vim, mas vim agradecer uma graça que recebi daqui. Que a primeira 

vez que minha filha veio, tinha meu neto com quatro anos, que não dizia nem A, não chamava a 

mãe. Aí pediram para ela vir aqui, e na semana seguinte ele começou a falar. Ele tinha 4 anos, nem 

mãe ele falava, se ele queria água ele mostrava na torneira. 
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Como a senhora conheceu a história de Santa Paulina? 

Ah, eu sempre ouvia falar pela rádio, pela televisão, e eu fiquei assim confiante que ela ia alcançar 

essa graça, que o menino iria chamar pelo menos o nome das pessoas, chamar mãe e pedir pelo 

menos algo. Hoje ele fala, é inteligente e estudioso. Consegui a graça, demorei bastante, mas vim 

agradecer. 

 

Quando a senhora chegou aqui hoje, pela primeira vez, nesse espaço, o que a senhora sentiu? 

Muito bem. Me sinto é lá em cima no Cristo. Lá, agradecer muita emoção. Me sinto muito feliz, 

gosto muito de ficar aqui dentro da igreja. Sinto uma alegria, acho que eu não sou eu, parece que 

eu sou outra pessoa. Agora, às 15h30, tenho que ir embora, daí vou voltar pro meu normal. 

 

Olhando para a imagem de Santa Paulina, o que a senhora vê nela? 

Uma pessoa que foi desse lugar, uma pessoa que se tornou santa, que teve muita graça, muita 

paciência, muita paciência com os doentes. 

 

Tem alguma coisa de Santa Paulina para ser parecida com ela? 

A gente acha que nem merece, mas eu queria ter a bondade dela. Eu acho que ela foi muito boa 

para poder ser santa. Eu não digo que a gente vai merecer isso, mas a gente ter o dom da bondade 

já é um milagre. 

Gosto de ficar mais tempo aqui na igreja. Me sinto muito bem, sem perigo, sem nada, para a gente 

ficar protegido. Eu acho que não tem nenhum perigo dentro da igreja, nenhuma maldade, e a gente 

está protegido. 

 

Qual foi a experiência forte que a senhora sentiu, ao estar aqui nesse lugar? 

Emoção, experiência de amor, de um valor que não dá nem para explicar. Se eu pudesse, eu ia 

morar aqui. Sou católica, bem católica, sou a primeira vizinha da igreja. Nossa igreja lá é Santa 

Terezinha. 

 

A senhora já comprou alguns presentinhos? 

Comprei com minhas filhas. Eu tô com duas filhas junto, elas estão cuidando da gente na lotação 

de ônibus, que viemos em 40 pessoas. É longe. Dá seis para sete horas de viagem. Foi mês passado: 

nós viemos até uma altura, aí o ônibus não conseguiu chegar aqui. Essa é a segunda vez, aí eu 

cheguei. Só tenho a agradecer e ir embora feliz. 
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Tem alguma dificuldade que a senhora pede para Santa Paulina ajudar? 

Eu só peço a Santa Paulina paz na minha casa e para toda a minha família, e para todo mundo que 

precisa. Mas eu peço uma graça muito grande, que eu moro junto e daí ele diz muito nome e eu 

queria pedir essa graça pra Santa Paulina, pra ela ajudar, pra reverter essa situação. Porque a gente 

não se sente bem, a gente é corrigida, a gente não aguenta mais, quem sabe é só Deus. 

Essas lembrancinhas estou levando para as filhas que não vieram, para as netas e para bastantes 

pessoas. Tenho a imagem de Santa Paulina em casa, mas aqui também vou levando, vou levando 

benzida para colocar no carro. Tenho uma imagem de Santa Paulina que fica em cima da geladeira, 

para a gente ver toda hora. 

 

A senhora trouxe alguma coisa pra deixar aqui, alguma fotografia? 

Não trouxe nada, nem acendi nenhuma vela. É que minhas filhas saíram comigo, elas saíram para 

comprar mais coisas, e eu estou esperando elas. 

 

Que coisas boas da Santa Paulina a senhora mais admira? 

A humildade dela, que foi uma pessoa muito querida, muito humilde, cuidou tanto dos doentes, é 

muito forte. 

 

A senhora já foi a outro santuário? 

Olha, já fui no Santuário de Nossa Senhora de Aparecida. Não é muito longe da minha casa. É 

diferente daqui o santuário de lá, a igreja... Vamos dizer que não dá nem a terça parte dessa aqui, 

do santuário aqui, ele é enorme, o de lá é mais pequeno. Esse aqui é enorme. 

 

A senhora achou bonito este santuário aqui? 

Mas é lindo, e não bonito. É lindo. Dá uma graça. Olha eu até achei muito lindo. E isso aí vai ficar 

gravado. 

 

Quando a senhora volta para sua casa, com que a senhora volta? 

Vou voltar com o ônibus das 15h30, me sentindo feliz pela graça alcançada e de eu poder ter vindo 

visitar a santa, na graça de Deus, eu e minha filha. 

 

A senhora se sente uma peregrina, uma romeira, ou não? 
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Sou uma romeira, que é a primeira vez que eu venho. Mas se for possível quero vir outra vez. 

Gostei, né. É que a gente, quando reune as turmas assim, sabe vir, daí nós somos do clube de mães, 

e daí nós reunimos uma turma. 

 

A senhora acha que as pessoas têm muita dificuldade que deviam pedir ajuda para a Santa 

ou não? 

Olha, pra paz do mundo, que muito precisa, e para a política. E aqui a Santa Paulina transmite paz, 

harmonia, para o povo que precisa. 

 

 

Maria de Fátima Inês da Silva. Sou católica, tenho 55 anos, sou viúva, tenho seis filhas. Eu sou 

pensionista, trabalho só em casa mesmo, sou do lar. 

 

Quantas vezes já veio ao santuário? 

Quatro vezes. 

 

Como é que a senhora descobriu o santuário e por que é que a senhora repetiu tantas vezes 

a visita? 

Que eu gostei muito daqui e fui, fui muito assim... sei lá, senti assim uma paz muito grande. E a 

gente se sente feliz, se sente mais leve, eu gostei, eu adorei aqui. 

 

O que a senhora sente colocando os pés neste lugar? 

Sinto a paz, muita paz no coração, sinto muito que Deus está ali presente. 

 

Em que lugar daqui a senhora mais gosta de ficar? 

Ah, eu gosto do santuário. Acho muito... como é que posso dizer... muito lindo ali, né? É verdade 

que é a mão dela? 

É!!!!! um osso do braço esquerdo. 

É?! Meu Deus do céu! 

 

O que a senhora admira em Santa Paulina? 

Ah, o que ela fazia, né, a caridade. Ela era irmã da caridade, irmã que ajudava os pobres, as pessoas 

mais necessitadas. Isso que admiro nela. Ela foi a grande, a grande irmã. 
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Alguma outra virtude dela que a senhora acha muito forte? 

A virtude dela é que ela ficava sempre em oração, estava sempre orando a Deus, acho que pedindo 

força, que era o que ela mais tinha. 

 

A senhora pede alguma coisa a Santa Paulina? 

Ah, eu pedi hoje, pedi pra ela ajudar minha família, que traga paz nesse mundo que está muita, 

muita maldade, muita enganação, muita falsidade, que hoje só tem falsidade, todas as coisas são 

falsas, tudo que você vai ver é falso. E aqui eu acho que não é, não. 

Ah, eu fui visitar a casinha dela também. Ah, como é que pode, só que eu não pude ficar muito lá, 

que hoje eu vim com minha irmã, ela tem uma menina especial, ela não anda, está numa cadeira 

de rodas, eu estou aqui esperando eles, foram ali dar uma volta, daí nossa! Não pode ficar muito 

lá dentro. 

 

O que a senhora sentiu lá? 

A gente sente uma grande paz, uma grande paz no coração. 

 

Quando a senhora vê a imagem de Santa Paulina entrando na missa lá no final, o que sente? 

Ah, nossa! Minha vontade é de ir lá, de abraçar, de agradecer também, já consegui. 

 

A senhora sente a presença dela aqui ou não? 

Sinto. Eu sinto assim que parece que ela está aqui, dá pra ver que ela está aqui. Perto das pessoas 

que vêm aqui visitar. Verdade, você acha que se não fosse por ela alguém ia estar aqui? 

 

A senhora gosta de comprar alguma coisa pra levar? 

Gosto, gosto sim, nem que seja um chaveirinho, que também a gente nem tem tanto dinheiro assim, 

né mesmo? A fitinha... mandei a menina ir comprar as fitas pra levar, é da Santa Paulina, eu estava 

olhando, por que eles colocam nas aves? Pedido? É pedido, pois minha neta disse que ia comprar 

pra colocar. Eu costumo levar e dou pras pessoas mais chegadas. Dou pra eles e fica tudo alegre. 

E convido eles pra vir pra cá também. 

 

Quando a senhora convida, o que a senhora diz? 

Vão visitar o Santuário de Santa Paulina, lá é tudo de bom, lá a gente sente que Deus está ali do 

lado dela. Porque onde nós estamos, acho que Deus está do nosso lado, né verdade? 
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O que a senhora tem pra contar sobre a fé em Santa Paulina? 

A fé é a gente sobreviver, que hoje não está fácil. Se a gente não tiver fé, acho que não consegue 

muito, não. 

 

A senhora se sente uma peregrina, uma romeira ou uma turista? 

Uma peregrina. 

 

O que mais lhe chama a atenção em Santa Paulina? 

Que ela foi uma pessoa muito boa, muito generosa, que ela só fazia o bem. Acho, não tenho certeza. 

Depois que ouvi um testemunho da mulher ali, nossa mãe! Só que daí a gente não guarda. 

Eu acho que sim, eu acho que as pessoas que vêm aqui... porque eu vou em vários lugares. Eu já 

estive em Aparecida, apesar de que as pessoas também vão lá, mas também tem pessoas que não 

vão lá por causa do santuário. Parece que é mais por causa do comércio. 

 

A senhora acha diferente? 

Eu acho, mas eu também sou devota de Nossa Senhora.  

 

Quais santuários a senhora conhece? 

O Santuário de Aparecida. 

 

O que a senhora vê de diferente nos dois santuários? 

O que eu acho é que aqui as pessoas têm mais fé, não vêm pra comprar as coisas, eu acho. Lá as 

pessoas vão para comprar, é até um meio de vida deles lá. Eu acho que aqui não, que aqui é mais 

por fé mesmo. Não que eu ache que as pessoas não têm fé. É, pelo jeito, as pessoas que vão viajar, 

assim, que a gente fica num hotel lá, a gente vê as pessoas só saindo e chegando com sacola, só 

saindo e chegando com sacola. E aqui não, eu não percebi. Que eu acho que lá é mais comércio. 

Mas lá eu também me sinto muito bem, que desde criança sou devota dela. 

 

Se a senhora tivesse que incentivar alguém para vir aqui, o que a senhora diria? 

Ah, eu diria: vamos lá conhecer o santuário, lá é muito lindo, muita paz, vamos levar uma oferta 

boa não só para Santa Paulina, mas pra obra dela. Eu vim com essa intenção, eu vim trazer oferta 

pra obra dela. Que a obra dela tem que continuar. Eu acho que vai continuar, porque, da primeira 

vez que eu vim pra hoje, tem vindo muito mais gente. Da vez que eu vim não era tanta gente, era 
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só um pouquinho no ônibus, sabe? É que eu não tenho coragem de subir até lá em cima, que nessa 

hora eu não posso andar no sol quente, que eu tenho problema de pressão alta, se a gente subir... 

 

 

Neusa Luiz. Moro em Ara Quaro (PR), sou católica, tenho 56 anos. Sou servente de escola, sou 

separada e tenho uma filha casada e um neto. Venho aqui pela primeira vez. Aqui é muito lindo, 

maravilhoso. Parece um sonho, pretendo voltar. Fiquei sabendo através de amigas, que era um 

lugar muito bom, que tinha uma santa milagrosa, que a gente passa o dia muito bem aqui. Foi 

assim que várias pessoas me falaram. Aí eu vim com uma excursão, de micro-ônibus. Vieram 

umas 23 pessoas. Dá umas cinco horas de viagem. 

Quando cheguei aqui, vi um paraíso. Fui no santuário e achei muito lindo, senti uma emoção muito 

forte, aí fui no casebre, fiquei arrepiada, senti uma coisa diferente. Vim para pedir pela saúde da 

minha mãe, da minha família, meus amigos e todos. 

Acho bonito na Santa Paulina o olhar, ela tem um olhar vivo, parece que ela está viva. Olha, sobre 

a história dela eu estou curiosa, não sei e queria saber por que ela tem aquela criancinha (crianças 

em volta dela) e o que é aquilo que ela leva na mão. Fiquei mais tempo na igreja e senti uma paz... 

muito bom.  

Acho que vou levar muita força daqui deste lugar, muita esperança de que, quando eu chegar lá 

em casa tenha acontecido tudo que eu pedi para ela. Pedi e já agradeci, achando que ela vai me 

atender, e acho que vai, sim. 

Pedi pela saúde de minha mãe e pela saúde do meu neto, que nasceu com pé torto. Ele já anda, 

mas de noite tem que usar aparelho e ele chora, sofre bastante com aquilo, e pedi pra minha mãe, 

é... pra ela conseguir fazer o serviço dela, sair da cama, pois está acamada. É isso. 

É uma energia boa, uma coisa boa, porque vem tanta gente aqui, alguma coisa deve ter de bom. 

Olha, comprei presente e perdi. Era blusa e lenço de pescoço, era um para minha filha e outro para 

meu neto. Comprei porque é minha família. Para minha mãe não comprei nada, porque ela é 

evangélica e ela me ensinou isso que sou hoje, católica. Depois é que ela passou para outra religião. 

Como se sente? Me sinto uma pecadora, pecadora. Num lugar tão lindo como este, eu não me acho 

assim uma pessoa ruim, mas... todos somos pecadores. 

Comprei vinho. Este vinho é para fazer sagu, porque para tomar assim nem posso, pois tomo 

remédio para pressão alta, para fazer um sagu com água. Com certeza diria, olha, vai lá que é um 

lugar muito bom, abençoado, eles acolhem, nós todos fomos muito bem acolhidos. Que ela dê 

saúde a todos, muita paz, proteja as crianças, os lugares, que tem muita guerra. 
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Ana Paula Higuer. Sempre fui católica, tenho 66 anos, trabalho na roça e em casa, sou de Aurora 

(RS), tenho 7 filhos, vim no santuário duas vezes, achei este santuário lindo, lindo. Aqui até parece 

que puxa a gente pra cá. Descobri por um santinho. Quando pisei aqui, senti uma ferrada no 

coração de emoção, e tenho muita fé em Santa Paulina, por que não sei, a gente que é católico, a 

gente sente e aquilo puxa a gente, sabe? Quando volto, me sinto aliviada, o corpo mais leve. Até a 

mente fica melhor. Tudo me chama atenção e principalmente na saúde. Tenho muita gente na 

família doente e estou pedindo por eles, peço pelos filhos, marido, e ela tem que olhar para nós 

todos, e ela olha, porque eu já senti. Gosto de ficar na igreja, já fiz minha oração lá dentro. É uma 

coisa boa para gente mesmo. Fiz uma experiência forte na saúde. Que ela fez muito milagre, e isso 

chama a atenção da gente: as curas e milagres que ela fez, eu sentia muita dor no peito e fiz uma 

oração com a velinha acesa e melhorou. Sim, costumo levar um rosário, um pingente, levo para 

benzer e ter em casa. Ela tinha amor pelos doentes, leprosos... 

 

 

Roberto Figure. Sou católico, tenho 76 anos, sou colono, moro... tenho 7 filhos, venho pela 

segunda vez ao santuário. Pela primeira vez, viemos com a excursão, e por causa disso voltamos, 

pois gostamos. Muito bonito tudo, achei muito bonita a missa, e tudo traz um bem, uma felicidade, 

uma emoção. Viemos de excursão de novo. Bom, vi Santa Paulina só por foto, CD e coisa assim. 

Há sempre uma santa né, sempre levamos a maior parte, pra dar para os filhos. 

 

 

Maria Vitoria Lopes. Sou estudante, católica, tenho 11 anos, sou de Criciúma (SC); venho ao 

santuário desde pequenininha. Quando venho ao santuário, me sinto bem, porque tem bastante 

gente. Sim, peço a Santa Paulina para ela me ajudar a passar de ano, tirar boas notas em prova. 

Dentro da igreja me sinto bem. É confortável. Admiro a bondade de Santa Paulina. Costumo levar 

pulseiras e dou para a família. 

 

 

Gabriel da Rosa. Sou católico, tenho 10 anos, estudante. Moro em Criciúma (SC). Vim ao 

santuário duas vezes. Em 2012 me convidaram para vir aqui, e eu vim com minha mãe. Daí eu 

gostei. Ele é bonito e enorme. Quando cheguei aqui, eu lembrei da história da santa. Fui visitar a 

casa dela, e lá estava a cama em que ela morreu. Daí perguntei o que era, e disseram que era 

doença. Ela é santa porque ajudava os outros. Peço a Santa Paulina que ela me dê um dia legal, 
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bonito. Me sinto renovado. Este santuário é bem maior e bonito. Peço a ela para me ajudar a curar 

os doentes e depois me ajudar a ter saúde e pedi para todos da minha família e para aqueles que 

não são da minha família. Comprei camisa de futebol, uma camisa do Inter e uma miniatura da 

Santa. Levo para mim, mas um dia levei para meu tio, que ele é bem religioso. Incentivei minha 

prima, e ela disse que não podia vir, que ia para festa, mas eu dormi só uma hora e estou aqui, 

feliz. 

 

 

Eu só preciso que você diga seu nome completo, sua idade e a cidade de onde você veio. 

Meu nome: Jussiê Antonio da Silva. Tenho 30 anos. Sou filho de Valderciça Raimunda de Jesus e 

Antonio Horacio da Silva (meu pai já é falecido). 

Moro na Cidade de: Brejo Santo (CE). 

Trabalho com autopeças, sou vendedor e cobrador. Trabalho há mais de 9 anos. 

 

O que trouxe você aqui? 

A minha fé na Santa Madre Paulina. As minhas amizades me perguntaram: Você conhece quem 

em Santa Catarina? Em Nova Trento? As minhas palavras eram essas: eu conheço Santa Paulina 

e Jesus, e não vou ter nenhuma preocupação que tudo vai ser momento de bênção lá, tudo vai ser 

fácil, e isso aí foi que me trouxe: a fé em Santa Madre Paulina. 

 

Você veio com que meio de transporte? Quantos dias ou quantos quilômetros daqui? 

Bom, a quantos quilômetros, não sei informar, se eu tivesse vindo de ônibus seriam quatro dias. 

Como eu trabalho e o meu patrão não me libera por vários dias, por um mês de férias, só dez dias, 

aí tive que vir de avião. Fiz um grande esforço durante o ano, pra vir de avião e, no próximo ano, 

vou fazer esse mesmo esforço pra vir e trazer a minha mãe, se Deus quiser e também Santa Madre 

Paulina. 

 

Por que você veio? Pagar alguma promessa? Como é que está sendo pra você chegar aqui? 

Como que você se sentiu neste local? 

É, eu me senti bem, maravilhado. Andar na terra em que Santa Paulina andou, essa mulher que 

trabalhou tanto pelo povo, principalmente pelo povo desta comunidade, desta cidade e por todos 

os demais de quem ela via o sofrimento e trabalhava. Eu me apaixonei pela vida de Santa Madre 

Paulina. 
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Você conhecia a vida de Santa Madre Paulina? Já ouviu falar algumas coisas? O que você 

admira nela, por exemplo? 

O que mais me admirou nela foi o fato de a mãe dela falecer, ela cuidar da casa com o seu pai e 

cuidar dos seus irmãos e, depois, o pai dela se casar e ela prestar serviço à comunidade; também 

por ela se dar por inteiro à comunidade foi o que mais me chamou atenção. Me vem a lembrança 

de uma mulher que ela cuidou, que era doente de câncer, e ela cuidou tão bem, dando todo amor. 

Ela, junto com sua amiga, deram todo amor àquela mulher que estava doente de câncer pra ter uma 

morte digna. 

 

É como você se sente neste espaço?  

Eu me sinto bem, ótimo. É um lugar santo, um lugar aonde eu cheguei na sexta-feira, e aqui me 

senti assim, numa paz que eu não tenho explicação. Não tenho explicação pra esta paz que estou 

sentindo neste momento e que senti no dia em que cheguei aqui pela primeira vez, que foi sexta-

feira. E agora esse canto em que Santa Paulina pisou só vem trazer paz, amor e sossego pra todos 

que estão por aqui. 

 

E você teria como descrever a sua emoção de estar aqui, já que veio de tão longe? 

Bom, são muitas palavras. Não tenho como, como descrever essa emoção. Só o amor a Jesus e a 

Santa Paulina. 

 

Onde mais você sentiu assim? Diga para mim os lugares onde você mais sentiu a presença de 

Santa Paulina nesse espaço todo? 

Bom, eu senti lá naquele moinho onde começou a história. Pra mim era como se eu estivesse vendo 

Santa Paulina lá, mais a sua amiga, planejando o que elas iam fazer para tomar de conta daquele 

povo doente. 

 

Além do moinho, mais algum lugar? 

Sim! A casa das velas. Achei muito bonito também, muito bonito. A igrejinha de Nossa Senhora 

de Lourdes, que também era a paixão de Santa Paulina. Nossa Senhora de Lourdes, São José. 

Achei muito bonita a capela do Santíssimo, onde eu fui rezar pelas pessoas, pelos meus parentes 

que ficaram, pelas minhas amizades, pelas pessoas que se recomendaram às minhas orações. 

Quando eu falava que vinha para Nova Trento, as pessoas diziam assim: reze uma Ave Maria por 

mim. E sempre eu coloquei o meu povo, aquele povo do Ceará, de Brejo Santo, nas minhas 

orações. 
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O que você pretende fazer ainda nesse tempo que você tem para ficar aqui? Você fica aqui 

até amanhã? Já fez algumas coisas, já rezou como você disse? O que mais você pretende 

fazer? 

Vou assistir a missa das 14h, que eu não quero perder, e ainda vou passear de bonde, que é uma 

novidade aqui pra Nova Trento agora; vou no museu de cera que tem aqui, que tem Madre Paulina 

e o Papa. Se Deus quiser eu quero fazer essa visita também. 

 

E no santuário, quais os lugares que você conheceu e o que você diria pra uma pessoa que 

não tivesse ainda conhecimento, como foi o teu caso? O que não poderia deixar de ser 

visitado? 

Em primeiro lugar a sala; a capela do Santíssimo, onde Jesus está. E que Santa Paulina foi tão 

apaixonada por ele. E em segundo lugar, a capelinha de Santa Paulina, lá onde tem uma relíquia 

dela, e ela está de mãos abertas para abençoar a todos nós. 

 

Agora, falando em Santa Paulina, o que ela representa pra você? 

Santa Paulina representa pra mim a humildade do povo cristão. E muitas, muitas coisas: paz, 

sossego. É a quem, nos momentos difíceis, eu sempre recorro: “Ó Santa Paulina, valei-me”. Todo 

mês eu tenho por devoção pegar a novena de Santa Paulina e rezar antes de dormir. É, antes de 

dormir eu rezo a oração de Santa Paulina, a novena todos os dias e, pela manhã, a oração do Padre 

Cícero, de quem eu sou devoto. No Nordeste eu tenho um amor também ao Padre Cícero. 

 

Dos valores de Santa Paulina que você falou: valores, atitudes, quais você admira? Além 

daqueles que você já destacou, tem mais alguns de que você quer falar? 

De Santa Paulina: o cuidado com a família, o cuidado da catequese. Santa Paulina se interessava 

por isso aí como ninguém. O trabalho de Santa Paulina, o plantar dela, é a fabricazinha de tecido 

que ela tinha com aquelas máquinas, onde fez aquelas primeiras vestes delas, das Irmãzinhas. Isso 

aí me encanta em Santa Paulina. 

 

Você pensa em levar daqui do santuário algum objeto de recordação? Pra quem? 

Irmã, eu já comprei sexta-feira um monte de lembrancinhas, um monte de CDs, escapulários e os 

colarzinhos, fitas, pro meu povo. Várias lembrancinhas, roupas com o nome de Santa Paulina. É o 

que eu vou levar para o povo, que eles ficam tão felizes. Eles acham tão bom: “ô que bom que 
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você lembrou de mim, lá em Santa Catarina, lá em Nova Trento se lembrou de mim”. E eu já 

passei na loja do santuário e comprei essas lembrancinhas, várias lembrancinhas. 

 

Pra quem você vai levar? Podia citar algumas pessoas mais próximas, talvez? 

Vou levar pra minha mãe, minha irmã Margarida, meu amigo Adilson, minha amiga Fatinha, Júlia 

e outras pessoas, até o mototáxi. Eu tava dizendo que vinha pra cá, pra Santa Catarina, pra festa 

de Santa Madre Paulina, ele falou: “Ô homem, traz Santa Paulina pra mim, que eu não conheço”. 

Eu disse: vou trazer Santa Paulina pra você. Vou levando Santa Paulina pra ele, vou levando um 

chaveirozinho pra ele colocar na chave da moto dele, vou levar a oração de Santa Paulina. Sim! 

Irmã, ainda tem outra mulher que, quando eu disse que vinha pra cá, ela... é, ela vende cariri da 

sorte. Aí ela disse assim: “Você vai pra festa de Santa Paulina, eu conheço Santa Paulina também, 

traga um terço pra mim”, eu já comprei, Irmã, eu não comprei um terço, eu comprei onze terços 

pra dar ao pessoal. Porque tem pessoas também que diziam assim “Reze uma Ave Maria”, mas eu 

vou dizer assim: as Ave Marias, rezei todas as minhas orações e aqui a lembrancinha de Santa 

Paulina que ela mandou. No próximo ano, vou trabalhar para eu estar aqui com minha mãe e 

comprar mais e mais e fazer essa divulgação dessa santa tão boa que é Santa Madre Paulina. 

 

E, deixar aqui o santuário, ir embora... Seu coração fica apertado..., mas, o que você leva 

disso tudo para a sua vida? 

Eu vou levando daqui do santuário o acolhimento do pessoal que trabalha aqui. É um acolhimento 

ímpar. Me acolheram com tanto amor, com tanto carinho, que eu vejo cada Irmã, Irmãs da 

Congregação, e cada pessoa como se fossem os olhos de Santa Paulina cuidando de cada romeiro, 

de cada peregrino aqui. 

 

Você sabe que Santa Paulina viveu a fé, a esperança e a caridade de forma bastante forte. 

Isso lhe chama a atenção ou não? 

Isso eu acho muito bonito em Santa Madre Paulina. É muito difícil a gente ver uma pessoa hoje 

do porte dessa mulher, dessa mulher de fibra, coragem, que trabalhou para o povo. Certo, mas 

antes eu queria só falar, só um pouquinho: não sei se essa pessoa vai ver o que eu estou falando, 

que é a Irmã Custódia, uma das cantoras da Igreja católica, uma que dá sabor à liturgia. Eu só vou 

triste dessa viagem porque não a conheci, mas eu vou ter outra oportunidade. Com a graça de 

Deus, eu vou conhecer também, porque ela é da mesma congregação de vocês, se Deus quiser. 
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Eu agradeço e rezo também pela Congregação das Irmãzinhas, que Nossa Senhora, São José e 

Nossa Senhora de Lourdes, Santa Paulina abençoem cada uma de vocês, a cada uma de vocês que 

leva esse amor, essa semente de Santa Madre Paulina. Deus vos pague. 

 

 

1. O que as pessoas mais buscam no santuário? 

Uma das coisas que elas buscam mesmo é pedir saúde a Santa Paulina. A do corpo e a da alma. É 

uma das coisas maravilhosas que eles vêm buscar no santuário. Depois eles pedem muito a paz na 

família. Que se queiram bem, que se ajudem... Porque, você sabe, hoje a família está muito 

desestruturada, é pai largando esposa com os filhos, então, pedem a paz na família. E um terceiro 

ponto, que também é muito importante, eles vêm agradecer. Agradecer a saúde, agradecer a paz, 

agradecer o sucesso nos negócios, agradecer a fé daquele filho que estava meio relaxado e agora 

voltou. Então, agradecer é o ponto alto. 

 

2. E você ouve muitos relatos, testemunhos de que as pessoas vêm e voltam outra vez 

aqui ou não? 

A gente escuta testemunhos de pessoas assim, sofridas, e de pessoas também de esperança. Eles 

vêm e depois trazem outras pessoas, outras pessoas. É um ponto bonito. Ah... eu vou chamar minha 

madrinha, chamar meu irmão, eu vou chamar fulano, trazer outras pessoas pro santuário. 

 

3. Como você viu um número menor de peregrinos e hoje um número enorme de 

peregrinos? A que você atribui isso? 

Um ponto alto é a fé. Começaram a descobrir que esta criatura chamada Madre Paulina, beata 

Paulina, Santa Paulina, ela testemunhou Jesus. Então, eles acreditam que ela, tão pobre e tão 

simples, nunca foi para a escola, uma pessoa sem estudo conseguiu realizar tantas maravilhas, com 

a fé que eles têm eles podem realizar maravilhas fazendo, o que já acabei de falar, estes atos de 

agradecimento, atos de bênção, saúde e de alegria. 

 

4. De onde são estas pessoas? 

Olha o grande forte, mesmo é aqui no Brasil. Santa Catarina, o Paraná é uma coisa maravilhosa 

também. O Rio Grande do Sul, muita gente vem de São Paulo, Minas Gerais, do Mato Grosso, do 

Rio de Janeiro, enfim, quase todos os estados do Brasil. E também vem da Argentina, do Paraguai, 

Uruguai, é gente que vem de todos os cantos. Também dos Estados Unidos, da Itália, da França, 

diversos lugares, de Portugal, do Canadá. Essas pessoas de fora que nunca tiveram a chance de ir 
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a um lugar tão humilde assim, propício para a visita, eles se enchem de alegria, fé e esperança e 

ficam muito agradecidos. 

 

5. São muitos os espaços que se tem para visitar neste santuário. Quais deles se 

destacam? Quais os primeiros lugares a que eles vão? 

Depende do grupo e do número de pessoas, porque às vezes é individual, às vezes são grupos 

maiores, mas eles buscam a primeira capelinha, onde foi o casebre, e o casebre. Porque eles 

perguntam: onde está a caminha da Santa Paulina, da cancerosa? Outro lugar de destaque é o 

cenário. É a representação em forma de personagens, a gente chama de bonecos movimentados, 

onde eles descobrem que é a vida de Santa Paulina, numa forma bem diferente, bem especial. E 

eles ficam impressionados com o cenário. Sem falar do santuário lá em cima, mas depois tem a 

casa colonial, que chama muita atenção. Tem gente que chora, beija o chão, porque vê aquele ferro 

de passar roupa, vê um fogão antigo, faz chorar. Uma senhora me disse assim, estes tempos: 

quando eu morava em casinha como esta, aí ela apontou a casa colonial e disse, eu era tão feliz, 

agora estou em um apartamento, num apartamento ninguém fala comigo, eu não falo com 

ninguém, não tenho ar, não tenho árvore, passarinhos, chuva pertinho para a gente contemplar, 

riacho, então essa é uma das coisas importantes. Então quando eles descobrem o santuário lá em 

cima, a palavra que brota deles é: MEU DEUS, que paz que eu senti! Que paz aquele silêncio! 

Não tem comércio, não tem barulho, o santuário tem forma de tenda, né? Dá aquela vontade de 

rezar, vontade de se encontrar com Santa Paulina em forma de relíquia, a relíquia que é o osso do 

braço, do braço direito. Aí eles rezam muito, choram, pedem graças. Eu acho que depois eles 

espalham para toda esta região, a trilha mariana, né, os capitéis aqui atrás, a Casa das Graças, 

depois quem consegue andar vai para a colina das bênçãos, onde está escrito “dou a todos a minha 

bênção”. É uma força muito grande. 

 

 

Maria das Graças Vasconcelos Souza. Vim do Maranhão, de Timon. Saímos dia 12/10. Nós 

fomos para Divino Espírito Santo, para Aparecida, e, de Aparecida, para o Padre Marcelo. De lá, 

viemos para cá. Aqui já vim duas vezes. 

 

Quando a senhora chegou aqui, o que sentiu? 

Acho que maravilhada com tanta coisa bonita que a gente só via comentar. Senti aquela paz, aquela 

felicidade, é muito amor, nós estamos em frente de onde era a casa dela, da Irmã Paulina. Hoje 

fizeram uma homenagem para ela, a Madre Paulina. Eu acho que ela foi uma pessoa assim que 
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amou muito a Jesus, se dedicou à vida religiosa. Aqui ela chegou ainda criança e aqui ela construiu 

aquela paz, aquele amor, ajudando as pessoas necessitadas. Então me senti e ainda hoje eu me 

sinto na paz muito grande, e fico toda assim emocionada, sem fala (riso). Eu estava assim quase 

adormecida na hora da missa, aquela paz mexeu mesmo no coração. 

 

O que a senhora achou da entrada da santa no final da missa? 

Foi linda a entrada da imagem da santa, na hora que ela entrou. O padre veio e convidou todos 

nós, Ave Maria! Eu fiquei emocionada, deu vontade até de chorar. A entrada da santa representa 

assim me chamando e aquele pessoal que precisa de muita paz, muito amor. Sinto muita paz e 

muito amor. O mundo inteiro precisa de amor e paz, que está muito violento. O mundo precisa de 

muita paz, muito amor, muitas orações. Vim buscar para todos nós. Então tem hora que penso 

assim: nós somos os escolhidos pra vir com os irmãos, com essas pessoas que têm mais fé. 

 

Como a senhora conheceu o Santuário de Santa Paulina? 

Foi através da irmã dela (a colega). Ela vinha com a gente esse ano, mas caiu e quebrou a perna, 

fraturou. É! Há dois anos que é para vir. Ela disse que tinha muita vontade de vir e disse: dona 

Graça, quando a senhora fizer outra romaria para Irmã Paulina, eu vou, mas agora já é a segunda 

vez, e ela não veio. Essa mulher caiu do nada e quebrou o ombro em quatro partes. Eu pedi à santa 

pra ela, e ela falou para o padre, pedimos para essa pessoa. 

 

E pra quem mais a senhora costuma pedir? 

Eu pedi para um rapaz também, que ele se formou, trabalhando, tá fazendo especialização e ficou 

com problema, alucinado, a mãe tem lutado, eu deixei remédio para ele, a gente mandou pegar 

remédio pra ele, também pra outras pessoas que queriam vir e não deu certo. Eu trouxe mais foi 

assim no coração, no pensamento. 

 

Olhando o lugar onde viveu Santa Paulina, o que a senhora...? 

Onde ela viveu, ali, com os pais, parece que era tipo uma fazenda, um lugar onde ela era mocinha 

depois se dedicou a ser freira, mas eu ainda não tenho toda a história dela. 

 

O que a senhora admira na Santa Paulina? 

Acho que foi a bondade, que ela é muito caridosa, religiosa. A pobreza, ela ajuda. Ela ajuda aquelas 

pessoas mais necessitadas, sofredoras. Que eu acho que, se a metade das pessoas fizessem isso, se 
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cada uma fizesse uma pequena coisinha que ela nos ensinou, acho que melhorava mais o mundo. 

As pessoas teriam mais paz, mais felicidade. 

 

Como é que a senhora volta daqui? 

Há! Daqui eu vou grata com tudo, cheia de muito amor, muita paz pra dar, saber tratar melhor o 

ser humano, porque a gente precisar ser bem humilde, bem mesmo. Às vezes eu venho, tem um 

problema no olho, os pés incham um pouquinho, mais vai melhorando. A gente tem que ser, diz 

que o professor tem que ser médico, palhaço, amigo e doutor. Sou professora aposentada. 

 

Este templo aqui... o que acha? 

Nossa senhora! Achei lindo o formato do chapéu que ela usava, a Irmã Paulina. É assim, muito 

diferente, né? Eu já fui em várias igrejas e é diferente, muito diferente, muito bonito. A gente vem 

com aquele calor e tudo do Nordeste e vê aqui aquela paz tão grande, aquele friozinho gostoso que 

entra na pele da gente. 

 

Dos lugares em que a senhora andou por aí, de quais gostou e achou mais interessante? 

Nós fomos até convidadas para ir ao mosteiro. Fomos na cascata onde corre aquela água. Eu trouxe 

meus netos ano passado, e ficaram o tempo ali, achei lindo, é muito confortável. Fomos lá no 

vinho, provamos tanto vinho gostoso. É o cultivo daqui mesmo. A gente leva aquele sem álcool, 

que eu tomo sozinha, só para esquentar o corpo. A gente vai sentada, sem circulação, fica com os 

pés inchados. Ele é muito gostoso, muito diferente. Levei para minha filha, para minha outra filha, 

que é de outra religião. A gente costuma levar terço, para dar aos meus amigos. Vou levando 

também muitos santinhos de Aparecida, tercinho, a fita levo, entrego pra pessoa e digo: isso aqui 

foi Irmã Paulina que mandou, foi o divino pai eterno, foi Nossa Senhora Aparecida, trouxe muito 

amor e uma graça assim para elas, levo água benta. 

 

A senhora tem passado por outro santuário? 

Eu passei pelo Nordeste. É! São Francisco de Assis, de Canider, Juazeiro, na Bahia. Nós passamos 

por Bom Jesus da Lapa. 

 

A senhora conhece os de lá e os daqui. Qual é a diferença do Santuário de Santa Paulina com 

relação a esses? 

Aqui são muito dedicados, como se diz, as pessoas nos recebem muito bem, e aqui a gente vê a 

diferença um pouco. Lá pra nós, o padre fica mais distante, ele parece que quase não compreende 
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o povo né? Aqui o padre é mais amigo. Desce do altar e vem abraçar a gente, como agora ele fez 

ali com a gente. Já o nosso pra lá é distante. 

 

E, a respeito do templo de Nossa Senhora Aparecida, o povo que vai lá e vem aqui? 

A diferença também é assim, que também a gente chega e se sente mais bem recebida, o povo é 

mais humilde. Lá não é uma coisa assim pra todo mundo. Não assim aquela coisa de eles virem 

falar com a gente, chamar aqueles que aniversariam e tudo. Antigamente era mais um preconceito. 

Tudo hoje tá mais... 

 

A senhora sabe que a Santa Paulina viveu muito forte as virtudes da fé, esperança e caridade. 

Dessas virtudes, a senhora gostaria de pedir alguma para si? 

Ela nos deu dom de atender o nosso irmão, nosso próximo, que isso falta muito na gente, e ela 

tinha esse dom de transmitir pra todos aquela fé. Ela se uniu pra atender todos iguais como irmãos. 

Ai, eu já melhorei foi muito, pela segunda vez que eu venho, sendo muito humilde, muito simples, 

amar a Deus sobre todas as coisas, nosso bom Jesus e o divino Pai. Quando venho aqui, me encho 

de muita paz, amor e muita felicidade, principalmente quando você dá aquela canequinha com o 

rosto dela, aquela medalha, eu quero transmitir isso praquela pessoa, abraçar com muito amor, 

forte mesmo. Ah! Hoje foi tão bonito, o dia da Irmã Paulina, e nós aqui presentes. Aconteceu coisa 

muito boa, muito boa mesmo. Já fomos àquela missa com o Santíssimo ali com a gente. Eu tenho 

65 anos e ainda estou viajando pelo Brasil todo. 

 

A senhora se sente uma missionária ou uma peregrina? 

Eu já fui um pouco assim, um pouco missionária e um pouco peregrina. Me sinto uma romeira. 

Romeira, pra mim, é aquela que sai com as pessoas, que luta, compra aquela passagem com 

dificuldade, vende tudo e aí a gente faz, sem ter dinheiro, a gente paga aos pouquinhos. A gente 

começa a pagar em janeiro, fevereiro. Aí vai dando pra tudo. A gente vai pagando por mês, pra 

chegar no mês de outubro e poder vir. É muito sacrifício. Aí ajeito uma merendinha e vou dando 

pra eles. Tem lugar que é mais distante, aí vou dando o almoço e tudo. Eu venho com minha tia 

de 84 anos. É, eu gosto de organizar a caravana. As pessoas voltam transformadas aqui do 

santuário. Ficam muito assim satisfeitas. A gente se sente mais assim, irmãos, aquela união. A 

gente se une mesmo, e a gente tem que ir amadurecendo. Porque no começo a pessoa vai pra igreja 

e tudo se ajeita. Os outros não têm aquela humildade, a gente vai amadurecendo, vai ficando mais 

humilde, mais transformada. 
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Seu nome? 

Padre Frankly Morallis. Sou do Peru, da parte norte do Peru, tenho 27 anos. Eu acabei de fazer, há 

dois meses e sete dias. 

 

Quantas vezes veio a este santuário? 

É a primeira vez que venho a este santuário e estou emocionado. A gente, olhando para o santuário, 

e eu nunca imaginei isto, mas é uma emoção que eu não sei como expressar. 

 

Quem lhe falou do santuário e por que decidiu vir aqui? 

Olha, lá na nossa paróquia, temos uma capela que se chama Nossa Senhora dos Anjos, que todo 

ano faz uma peregrinação, e eu fui procurado pela turma e fui convidado para vir com eles. Eu 

falei com os outros. Nós somos três padres na paróquia. Trabalhamos juntos, e eu falei com eles 

para nos organizarmos e acompanhar o grupo neste ano, e foi assim que nós chegamos aqui, mas 

eu não imaginava que fosse tudo que eu estou enxergando aqui. 

 

E quando chegou, entrou aqui, o que o senhor sentiu? 

Nossa! Não acreditei. Foi aquela emoção. Eu tenho uma emoção aqui que não posso expressar 

com palavras, porque é uma experiência. Eu tenho experiência de ver igrejas vazias, mas aqui é 

uma igreja cheia. Eu falei com o pessoal ali na sacristia. São mais de quarenta, sessenta mil pessoas 

e, com isso, meu coração bate forte. Eu me senti muito emocionado. 

 

Vieram de ônibus? 

Sim, viemos de ônibus. Nós saímos ontem à noite. Eu, no Peru, estou trabalhando na paróquia faz 

seis meses. Vim para o Brasil para trabalhar. Saímos da paróquia ontem à noite e viajamos a noite 

inteira. 

 

O senhor poderia dizer o que lhe chama a atenção na Santa Paulina? 

É a pessoa. O que eu acho e consigo ver é que muitas pessoas vêm buscar um milagre por 

intercessão de Santa Paulina. Não somente vêm procurar um milagre, mas também dar graças pelo 

milagre que elas receberam. A gente sente no rosto das pessoas. Algumas vêm com aquele rosto 

de quem vem pedir uma bênção, uma graça. Outras vêm dar graças por uma benção ou por uma 

graça concedida. 
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O que o senhor diz? 

É, eu não conheço muito bem a pessoa da Madre Paulina, mas, pelo que eu li, pelo que estou 

conhecendo, ela não tinha medo de fazer as coisas 

 

O senhor acha que a virtude da coragem está presente na vida de Paulina? 

Sim, ela acreditava em Deus. Por isso foi levada a fazer todas essas coisas. O que ela começava, 

não tinha medo de fazer, porque sentia que não era dela, mas era de Deus. 

 

O senhor já conhece outros santuários, inclusive do seu próprio país? 

Conheço o Santuário de Santa Rosalina. 

 

O que o senhor acha dos santuários que já conhece em relação a este? 

A diferença seriam as pessoas, porque tanto lá como cá, há gente com a mesma fé, com a mesma 

força de pedir, de dar graças a Deus. A única diferença são as pessoas que os frequentam. 

 

O senhor acha que as pessoas buscam alguma virtude de Santa Paulina para viver? 

Sim. A virtude é fundamental na vida das pessoas que vêm até o santuário. Elas sentem que vão 

obter a graça que estão pedindo, e acho que o principal delas é a fé, porque chegar de outro lugar, 

andando até trinta quilômetros, como fazem algumas pessoas. Nós tivemos que viajar acho que só 

oito a nove horas. Imagine outros, que vêm de outras cidades. 

 

Olhando para esse templo, é muito diferente de outros? 

É muito diferente. Esse templo, onde está a mesa da proclamação da palavra de Deus, dá para 

perceber a todos que estão proclamando a palavra. Dá para escutar bem a palavra. Acho que é isso. 

 

E sobre a estética desse santuário, o que representa para o senhor? 

Eu escutei falar que era uma representação do chapéu da Santa Madre Paulina. Quando estava 

caminhando pra cá, percebi a imagem do chapéu, da parte estética. Foi bem feito, e a gente pode 

participar todos juntos. Pode-se ver assim numa comunhão lá na parte da eucaristia. 

 

O senhor já andou por alguns lugares por aqui ou ainda não deu tempo? 

Não, ainda não deu tempo. Eu só cheguei de Ponta Grossa e ainda não visitei nenhum lugar do 

santuário. Ainda não. 
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Aqui no santuário, aqui dentro, já conheceu algum lugar? 

Fizemos a caminhada que eu ainda não conheço, a caminhada em peregrinação da via sacra. 

Depois subimos pela parte onde está a imagem da Nossa Senhora, a Virgem Maria de Guadalupe, 

de Fátima. 

 

O senhor deu uma chegada lá, passando por este lugarzinho e chegando aqui em cima? 

Sim. É um lugar que convida pra rezar e que transmite um sentimento de vida. Você olha as 

imagens, olha os sentimentos e nascem em você aquelas palavras e sentimentos que fazem lembrar 

de Deus. 

 

Como o senhor vai voltar? 

É vou voltar de ônibus, mas contente. O sentimento que cresce, que brota aqui no meu coração é 

ter a mesma coragem dessa madre. Eu fiquei com esse pensamento: ela fez as coisas porque 

acreditava que eram as coisas pra Deus. Então eu acho ainda que estou começando a vida como 

sacerdote, como padre, e que tenho algumas coisas para fazer e acreditar que vão dar certo, porque 

isso vem de Deus. 

 

E aquele momento que entrou Santa Paulina, no final da missa, como é que o senhor se 

sentiu? 

Nossa! Eu fiquei muito, muito emocionado. A gente batendo muitas palmas. Esse é o momento, 

não sei como se pode falar, em que a gente sente, a gente vive uma emoção. 

 

 

Seu nome completo e a cidade de onde veio? 

Meu nome é Rose Aparecida Cararo, cidade de Ponta Grossa (PR). Viemos com 45 passageiros. 

Tenho 50 anos e três filhos, sou do lar. 

 

Quantas vezes já veio a este santuário? 

Umas cinco vezes. 

 

Quando você ouviu falar do Santuário de Santa Paulina, como é que decidiu vir aqui e como 

você se sente? 
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Olha, senti uma emoção muito grande. É que você está na casa de uma pessoa que trabalhou pelas 

missões, pelas pessoas idosas, pelas pessoas que mais precisavam. Nós descobrimos o Santuário 

de Santa Paulina através da legião de Maria, que falou pra nós do santuário. 

 

E quando você chega aqui, o que vem na sua mente sempre? 

Essas graças, maravilhas, tudo de bom. 

 

Eu vi que agora você chegou perto da santa, quando ela veio aqui pra frente. Como você está 

se sentindo? 

Olha, a gente se sente assim na presença de qualquer um dos santos: uma pessoa escolhida por eles 

na tua pequenez de ser. A gente se sente assim, uma serva, uma escolhida. 

 

Você poderia dizer algo de Santa Paulina que mais você admira? 

O que eu admiro nela é a sua humildade. Nós temos que ser assim: uma pessoa como ela é. Como 

eu já falei hoje, ajudar as pessoas que mais precisam. A gente busca inspiração nela e, se a gente 

não buscar inspiração, a gente não vive, porque não tem inspiração de uma pessoa. 
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ANEXO II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ASSINADO PELOS 

ENTREVISTADOS
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