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CORPO E PEREGRINAÇÃO: RE-SIGNIFICANDO O "SACRIFÍCIO CORPORAL" NO CONTEXTO DA
“PEREGRINAÇÃO A SANTA PAULINA”. Thais Vanessa Salvador, Carlos Alberto Steil (orient.) (UFRGS).
Tendo como base as mudanças que vêm ocorrendo no campo religioso brasileiro visamos analisar uma peregrinação
e sua relação com o 'sacrifício corporal'. No âmbito do catolicismo as peregrinações estão muito ligadas a esta idéia:
percorrem-se longas jornadas em prol de algum objetivo – promessa, graça, salvação, elevação espiritual, entre
outros. Entretanto, no evento que estamos pesquisando, a "Peregrinação a Santa Paulina" – que acontece anualmente
na região de Itajaí, SC, convergindo até o santuário da Santa Paulina, localizado na cidade de Nova Trento –
percebemos que vários quilômetros são percorridos, com objetivos e motivações diversas, mas com um diferencial
em relação as peregrinações religiosas tradicionais. Através de pesquisa etnográfica visamos analisar como a idéia de
sacrifício corporal vai refletir na relação dos peregrinos com os seus corpos e com uma "nova forma de peregrinar".
A partir daí, podemos observar como este novo "modelo" de peregrinação tem aceitação por parte dos peregrinos,
bem como identificar as motivações, condutas e interpretações dos mesmos. No que se refere aos aspectos
metodológicos dessa pesquisa foram concluídos três períodos de pesquisa de campo, incluindo a participação em
duas peregrinações, dentre outras abordagens. O trabalho tem sido realizado por meio da observação participante e
de entrevistas semi-estruturadas com peregrinos, dirigentes e organizadores da peregrinação. Identificamos, nesse
estudo, um novo evento (com diversas intensidades religiosas) com aceitação entre os peregrinos e que estabelece
novos padrões de procedimentos como, por exemplo, a possibilidade de propor certos "confortos" aos participantes –
tais como: preparação física, massagens, alongamentos, dentre outros. Por fim, importa ressaltar, embora a pesquisa
ainda esteja em andamento, que este tipo de peregrinação provoca uma ressignificação da relação do peregrino com o
sacrifício corporal.
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