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Prefácio 

 

 

1.1 Aparição do tema e de Santa Brígida 

 

O tema da morte e seus rituais sempre me fascinou e, por conta disso trabalhei com 

ele na graduação, num bairro rural chamado São Tomaz, lá em Santa Catarina 

(BAIÃO.2010). O tempo passou, já estava morando em Salvador, e buscava pesquisar o 

mesmo tema no nordeste, outra realidade antropológica, que me estimulava muito. Mas onde? 

Durante a reunião de pesquisa, Rosana Paiva, colega do Programa, sugeriu Santa Brígida e 

comecei a buscar informações sobre a cidade. A partir das leituras de Maria Isaura Pereira de 

Queiroz fui travando uma relação de encantamento e de curiosidade em relação à romaria, o 

sertão e o movimento religioso; esse flerte inicial me envolveu totalmente e decidi encarar o 

desafio de estudar onde expoentes da Antropologia brasileira já haviam  pesquisado, e escrito 

obras de considerável importância. 

A primeira incursão no campo se deu em junho de 2011 na Festa de São Pedro. 

Cheguei a Paulo Afonso no domingo, um erro imperdoável, coisa de amador. Nesse dia não 

há transporte para Santa Brígida, servida por apenas uma linha de ônibus, e fui de táxi, uma 

pequena fortuna, mas que valeu a pena. Lá me hospedei numa das duas pousadas existentes: 

Maria Bonita.  Uma pousada simples que fica perto da igreja da romaria1. Desta época, 

alémde uma sinusite que me fez voltar para casa antes do tempo, uma coisa me chamou a 

atenção:`as seis da tarde, do meu quarto ouvia um coro de vozes femininas a entoar uns 

cânticos que não conhecia, mas eram lindos. 

Nessa época, o rapaz que cuidava da pousada me apresentou Gabriel, um jovem 

romeiro, e que fez toda a diferença. Era assíduo frequentador da romaria e, com sua simpatia, 

conhecia cada romeiro e era querido por todos. Ficar na pousada não era a situação ideal. 

Então, sem nunca ter falado pessoalmente com ele, telefonei para seu Carlito e pedi-lhe abrigo 

e ele, generosamente, me acolheu em sua casa, onde permaneci por  mais de um ano entre 

idas e vindas.  

A hospedagem na rua Castro Alves, no centro religioso da cidade e na casa do chefe 

da romaria, era tudo que um pesquisador pode almejar. E assim fiquei instalada em um quarto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Existem na cidade três igrejas católicas: a de São Pedro conhecida como “igreja dos romeiros”, a de Santa 
Brígida, categorizada pelos romeiros como “igreja do padre” e a igreja de São Jorge, usada com menos 
frequencia apenas na festa do santo, no mês de abril.!



!

! 9!

só para mim, com uma sala ampla onde podia espalhar meus livros, e ainda, para completar 

esse paraíso, uma comida maravilhosa e a aprazível companhia de meu hospedeiro nas 

refeições. Criamos um protocolo, i.e., sempre tomávamos café da manha, almoçávamos e 

jantávamos juntos, e depois, sentávamos na varanda, olhando o indescritível céu do sertão e 

ele me contava sobre toda a sua trajetória de vida, como chegou ao lugar e a sua relação, 

como a de um filho, com madrinha Dodô, a quem ama muito. 

Seu Carlito é solteiro, um homem casto que dedicou toda a vida à sua fé, mas possui 

uma família grande, muitos sobrinhos, afilhados, dos quais alguns ele criou. É dono de uma 

criatividade ímpar. `A  luz de seus 78 anos, é um menino, no ímpeto de conhecer coisas 

novas, no prazer de inventar surpresas para os fiéis, nos rituais religiosos e por sua notória 

capacidade de oratória que a todos comove com seu discurso. Diz-me, sorrindo por detrás de 

seus grossos óculos de grau: “sou o homem mais feliz de Santa Brígida”, e é, sem dúvida.  Na 

região é figura muito conhecida e nas pesquisas sobre a cidade, todas se referem a ele.  

O fato de ser sua hospede, abriu muitas portas do campo, pois era um aval de que no 

mínimo eu devia ser uma pessoa confiável, já que ele estava me hospedando. Vivi momentos 

maravilhosos com ele e sua família. E assim foi caminhando a pesquisa... eu ficava na igreja 

dos romeiros, acompanhava os enterros, e confesso que me surpreendi com a quantidade de 

atividades religiosas da romaria, em que muitas vezes tive que fazer escolhas para onde ir. 

Depois retornei em novembro de 2011, na caminhada Penitencial em homenagem a Pedro 

Batista e durante todo o ano de 2012 fui e voltei inúmeras vezes, encerrando o campo, por 

enquanto, em janeiro deste ano de 2013, na Festa de São Gonçalo. 

Na semana santa de 2012 conheci quem seria minha grande interlocutora em campo: 

Dindinha. No inicio foi meio resistente, e ao invés de concordar em conversar comigo, me 

atribuiu a tarefa de procurar no museu da cidade, uma mensagem que ela recebeu de madrinha 

Dodô, através da intuição, na qual contava toda a sua trajetória de vida (anexo 01). Depois 

que cumpri a tarefa, voltei a procurá-la e ela então concordou em dar entrevista, que 

aconteceu em sua casa, na rua dos romeiros. Ela é rezadeira e conviveu muito de perto com 

madrinha Dodô. E assim eu andava junto dela para todos os acontecimentos religiosos e nessa 

convivência os laços foram se estreitando. Dindinha me emocionou desde o primeiro 

momento, e ainda na primeira entrevista, quando me falava de fé cheguei às lágrimas. Não sei 

explicar, fui afetada2. A ela posso debitar o bom desenvolvimento da pesquisa, além de afeto, 

chamego, colo, carinho e muitos e deliciosos doces de leite, que ela faz com mãos de fada. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 - no sentido dado ao termo por Jeanne Favret –Saada(2005) 
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Ela tem uma generosidade, uma bondade no olhar, uma capacidade de doação, lindas de se 

ver e de conviver. 

E depois, não necessariamente nessa ordem, vieram tantas outras pessoas igualmente 

importantes, mas que não poderia nomear porque a lista ficaria enorme. Com eles fui para as 

danças de São Gonçalo, no interior do município, para enterros, velórios, festas religiosas ou 

simplesmente visitas, com elas conheci a romaria de Santa Brígida e aprendi, 

prazeirosamente, o quanto são fortes os ensinamentos de madrinha Dodô sobre partilha, amor 

e caridade.  

Muitas vezes os pesquisadores relatam suas dificuldades no campo, mas minha maior 

dificuldade esteve em sair do campo para escrever. Tenho vontade de voltar muitas e muitas 

vezes.  Dois momentos foram muito marcantes: o primeiro, quando fui convidada a compor o 

quadro das “noiteiras”3 no dia de madrinha Dodô, nas penitências de Nossa Senhora da Boa 

Morte, um deferência incrível, e o outro, que me causou muita satisfação, foi quando andava 

pelas ruas e era chamada por meu nome, pelas crianças.  

Na maioria das vezes fui de ônibus para lá. Um percurso que vai de Salvador a Paulo 

Afonso de 460 km, e depois um retorno de 40 km até o lugarejo chamado Quilômetro 

Quarenta e mais 17 km de acesso até Santa Brígida. Já fiz parte desse percurso na carroceria 

de uma camionete e até de carona no carro da polícia, acompanhada de quatro policiais 

fortemente armados, porque o transporte nem sempre é fácil, principalmente aos domingos e 

feriados. Três vezes fui de carro, quando precisei visitar os romeiros que moravam nas 

localidades rurais do município e quando viajei para Água Branca, Alagoas. 

A romaria até hoje preza o uso de roupas bastante compostas, então priorizei durante 

o dia, o uso de roupas comportadas, ou seja, vestimentas com pouca exposição corporal, e 

sempre roupas compridas e brancas durante os rituais religiosos. Mandei confeccionar uma 

roupa semelhante à das romeiras, que uso, juntamente com elas, nos eventos. Esse fato foi 

uma maneira de respeitar a fé e o modo de vida de meus interlocutores. 

O município de Santa Brígida está localizado no Nordeste do Estado da Bahia, na 

Microrregião de Paulo Afonso (mapa 01), área inserida no polígono das secas, considerado 

um dos lugares de menor índice pluviométrico. O Município fica à margem direita do Rio São 

Francisco numa distância de mais ou menos 30 km. De Paulo Afonso  dista 54 km, de 

Aracaju 254 e de Salvador 460, motivo pelo qual seus habitantes deslocam-se mais para a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 -são pessoas que permanecem durante todo  dia e a noite rezando e fazendo vigília à Nossa Senhora da Boa 
Morte. São responsáveis pela limpeza da igreja, a manutenção das velas acesas, as orações e alimentos 
fornecidos aos presentes. O tempo que cada noiteira deve cobrir é de 24 horas, começado às seis da manhã de 
um dia e terminando no mesmo horário, no outro dia, quando são rendidas por outro grupo.!
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capital do Estado do Sergipe do que da Bahia. 

A cidade obteve sua emancipação política da vizinha Jeremoabo em 27.07.1962, 

através da Lei 1757, sendo portanto desde essa data município, mas continua pertencendo a 

microregião de Jeremoabo.O prefeito eleito em 2012 chama-se Gordo, e o legislativo 

municipal conta com onze vereadores. 

A área territorial do município é de 595 Km². Ao norte limita com Paulo Afonso-BA 

e Delmiro Gouveia-AL, ao sul com Pedro Alexandre- BA e Jeremorabo-BA, a leste com 

Canidé do São Francisco-SE  e a Oeste com o Raso da Catarina-BA 

 A população é de 17.068 habitantes, dos quais 8.589 são homens e 8.479 mulheres. 

Uma das caracteristicas da cidade é que a população que mora na zona urbana é de 4.560 

pessoas o que corresponde a 26,72% da população e na zona rural estão 12.508 habitantes 

correspondendo a 73,28%. 

No que respeita ao colégio eleitoral, possui um contigente de 8.376 eleitores 

distribuidos   3.565 na sede e 4.811 na zona rural. 

A área geográfica do município é de 900 Km². Com posição de 388º no score de 

desenvolvimento econômico no estado e taxa de (IDH) 0,323 no Índice de desenvolvimento 

humano. 

Superfície: 852,60 km² Densidade: 852,60 km² Altitude: 285  

Pertence ao pediplano do Baixo São Francisco, Chapada do Raso da Catarina. A 

vegetação predominante é a caatinga e o tipo climático dominante do município é o Semi-

árido, típico do Sertão Nordestino, onde reinam altas temperaturas, chuvas escassas e mal 

distribuídas, o que ocasiona longa estiagem. O período chuvoso é entre os meses de março a 

julho.4 

A economia da região provém da agricultura em pequena escala, para subsistência, 

ou para abastecer o pequeno comércio local e das feiras. Além disso, os mais velhos têm 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 !FDados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Brígida, disponíveis no site 
http://www.santabrigida.ba.gov.br/internas/cidade/?id=3 
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aposentadoria como trabalhadores rurais e a geração de renda procede dos empregos públicos 

municipais, estaduais e da Bolsa família, pois conta com aproximadamente dois mil 

beneficiários. O comércio local tem duas farmácias, açougue, duas padarias, lojas de 

confecções e móveis, locadoras, lojas de materiais de construção, casa lotérica, correio, e uma 

agência do Banco Bradesco. 

O transporte é feito pela empresa de ônibus Aratu que opera de segunda a sábado e 

por vans particulares que fazem o percurso Santa-Brígida–Paulo Afonso-Santa Brígida. A 

cidade não possui hospitais, apenas um posto de saúde e uma casa de parto.  É servida por 

uma escola de ensino médio e outras 34 escolas de ensino fundamental. Tem duas faculdades 

de pedagogia, uma da UNEB5 e outra da UNIUBE. 

A religião católica é predominante, mas existem varias igrejas evangélicas menores. 

Possui rede de energia elétrica, que cobre a zona urbana e grande parte da zona rural,água 

encanada, na sede e telefonia fixa; telefones celulares só recebem sinal da operadora Oi. 

 

1.2 – Do que trata a pesquisa 

 

Como são vistos os rituais funerários, o morto e a morte? Vários escritos sobre o 

tema, oriundos de etnografias ou de estudos teóricos, têm formulado algumas assertivas nos 

estudos da chamada Antropologia da Morte. Uma delas é pensar a morte não como o fim do 

ser, mas como um evento que abre portas para um outro além, para uma outra vida, e, no caso 

dos cristãos, para o céu ou o inferno (RODRIGUES.1983:41) e, às vezes, purgatório6 . A 

religião e o sistema de crenças correspondente, tem papel fundamental na construção da 

cosmologia da morte. As crenças, sejam na vida, na morte e no outro mundo, funcionam 

como um fio condutor para explicar e entender, como se faz a trajetória, o que é 

imprescindível para que o morto alcance um bom lugar, quais os perigos a serem enfrentados, 

e de que forma poderão ser enfrentados. No caso dos católicos, que tipo de mediação se faz 

necessária, se dos santos, se das rezadeiras, se a oração oriunda de parentes, enfim, um 

enorme emaranhado de formas de crer, que ordenam o mundo e o sistema de crenças na 

morte. Assim, a religião é uma importante variável nos estudos sobre esse tema, posto que 

cada uma delas dará diferentes significados à morte e às formas de atingir, com êxito, o outro 

mundo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 - UNEB -Universidade do Estado da Bahia, UNIUBE- Universidade de Uberaba 
6 -o purgatório surge na cristandade entre 1150-1250, sendo um além intermediário, onde certos mortos passam 
por uma provação que pode ser abreviada pelos sufrágios – ajuda espiritual – dos vivos.(LE GOFF.1995:18) 
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O morto,  não é visto como alguém que esteja completamente do “outro lado”, mas 

como alguém submetido a uma “passagem”, a um processo de mudanças de  um estado 

transitório, a outro. Esta idéia pode ser tão sutil, que segundo uma forma de crer bastante 

difundida, o defunto mesmo não percebe que não pertence mais ao mundo dos 

vivos.(RODRIGUES.1983:30). Para os romeiros, a consciência da morte acontece quando o 

morto vê seu caixão descer a sepultura.  

Então partimos do entendimento de que a morte não é jamais o aniquilamento total 

do homem, ela é uma “passagem” para outra vida. Destrói o corpo físico, mas o espírito 

transpõe esse plano e migra para o outro mundo. Por esta razão “o morto não deixa de existir 

ele apenas se libera do aspecto terrestre de sua existência para continuá-la no outro 

lugar”(RODRIGUES.1983:35).  

A morte não caracteriza o desaparecimento da pessoa, mas a transformação de um 

estado a outro e o deslocamento de um plano a outro, pois continua, sem corpo físico, mas na 

lembrança, na forma de espectro, na comunicação, nos sonhos. Morrer é também mudar de 

lugar, de patamar, e essa constatação  já fazem, os romeiros em suas falas, quando associam a 

palavra “mudar-se” a morrer. Dizem que  Madrinha Dodô “mudou-se”. 

Edgar Morin pontua que “ A etnologia nos mostra que em toda a parte, os mortos 

foram ou são  objetos de práticas que correspondem, todas elas, a crenças referentes a sua 

sobrevivência (na forma de espectro corporal, sombra, fantasma, etc) ou a seu renascimento.” 

(1997:25) 

Essa “passagem”, dizem autores como Rodrigues (1983), é um processo, de modo 

que não se morre e ascende imediatamente para outra dimensão. O tempo que cada morto leva 

e como isso acontece, também está baseado nas formas como entendem a morte e o outro 

mundo. É necessário um tempo para morrer porque a morte biológica não é a morte 

verdadeira. Cada sociedade fixa o tempo da morte de forma diferente. Entre os Kaxinawá 

estudados por Cecília McCallum, a perigosa alma do corpo7,  retorna a terra onde nasceu, 

após uma semana. (1996:64). O próprio líder religioso de Santa Brígida, morreu muitas vezes 

até sua morte definitiva, pois ele era acometido de desmaios que o deixavam por um tempo 

inconsciente e depois retornava a vida e, para os romeiros, isso significou que ele retornou da 

morte. 

Por conseguinte, a morte não corta os canais de comunicação com o morto, embora 

imponha novos meios e novos códigos. Eles tem necessidades assim como os vivos, tem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 -Para os kaxinawá existem duas almas a do olho que após a morte  segue seu caminho para o além mundo e a 
alma do corpo que está ligada ao local da morte. 
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vontades, desejos, manifestam-se, comunicam-se, reclamam, pedem, agradecem, ajudam, 

tanto que é possível comunicar-se com eles e receber suas mensagens(RODRIGUES.1983). 

No que concerne aos ritos da morte  estes buscam comunicar, assimilar e expulsar o 

impacto que provoca o fantasma do aniquilamento e almejam facilitar essa viagem, 

desagregar o morto de um estado e fixá-lo no outro. (RODRIGUES. 1983:21). Não há, 

segundo Edgar Morin, nenhum grupo arcaico que abandone seus mortos ou que os abandone 

sem ritos (1997:25), dado o valor que os ritos tem no que tange `a morte. 

É  necessário ter em mente que os rituais atinentes a morte, bem como os 

sentimentos expostos neste período fazem parte daquilo que socialmente o grupo elegeu para 

ser vivenciado neste momento. Marcel Mauss ao escrever sobre o tema, constata que a morte 

é um dos eventos onde se percebe o que chamou de expressão obrigatória dos sentimentos, de 

sorte que,  esses sentimentos estão pautados não em emoções individuais, mas sim coletivas, 

social e previamente previstas.(MAUSS.1979:147). Assim chora-se em velórios e enterros de 

acordo com o protocolo que a sociedade prevê para o ato. 

Pode parecer a primeira vista, contraditório que o morto precise ser desagregado, se 

ele continua presente entre os vivos. São situações diferentes. Há determinadas etapas que 

precisam ser cumpridas para que o morto siga seu caminho. Quando essas etapas não são 

realizadas a contento, ele resta descontente e não segue, permanecendo para perturbar a paz 

dos vivos, por isso que muitos autores dizem, com justa razão, que os rituais da morte são 

rituais dos vivos, para os vivos e pela paz dos vivos. Depois de estabilizado em um bom lugar 

ele pode transitar livremente entre esses dois mundos pois não oferece mais perigo, e pode 

passar a ser, por exemplo, um protetor. 

Os rituais da morte são ritos de passagem estudados por Van  Gennep (1978) 

divididos em três momentos; a separação, onde acontece a desagregação  do morto do mundo 

dos vivos, seguido pela fase da liminaridade  um estágio intermediário em que o morto não 

está nem lá nem cá, um momento perigoso e duvidoso por conta da ambiguidade e o terceiro 

momento o da reintegração, quando incorpora e passa a pertencer ao mundo dos mortos. O 

modo como cada etapa do ritual acontece, difere de sociedade para sociedade, do mesmo 

modo que  o tempo, a forma, a organização, os significados, dentro de cada uma dessas 

etapas, varia.  

Nestes escritos busco compreender os rituais da morte em Santa Brígida Bahia. 

Utilizo o termo ‘rituais da morte’, porque acredito que eles compõem um conjunto de práticas  
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imprescindíveis para o bem morrer,8 e que são consideradas de fundamental importância para 

facilitar a viagem do morto (RODRIGUES.1983:49). 

 “Romeiro” é um termo auto-denominativo e indicativo pelos demais, para o grupo 

de seguidores dos Padrinhos Pedro Batista da Silva9 e Madrinha Dodô, que vieram para a 

cidade na década de 1940. Pode também designar qualquer pessoa que acredite e viva de 

acordo com os preceitos de vida e da fé pregadas e difundidas por esses líderes religiosos. 

Os rituais sobre os quais particularmente tratarei são: Dança de São Gonçalo como 

pagamento de promessa de morto, penitência de Nossa Senhora da Boa Morte como forma de 

melhorar a vida no outro mundo e rituais funerários que são preparação do corpo, velório, 

recomendação, enterramento e visita de cova. 

Acredito que ao se valerem desses rituais são guiados por suas crenças vindas da 

religião professada por Pedro Batista e madrinha Dodô, e elas norteiam não apenas os rituais 

da morte, mas os da vida, como formas de preparar para a morte.  Uma das hipóteses que 

buscarei comprovar, é a íntima ligação da vida e da morte, de modo que uma boa morte, 

depende de uma boa vida, no sentido do cumprimento dos ditames necessário para bem 

morrer. 

Construído ao longo do tempo um protocolo de viver para bem morrer, essas pessoas 

que professam essa fé vivem para a morte e para a busca da salvação. A forma de alcança-la é 

através do cumprimento dos mandamentos, da caridade, penitência e da fé.  

Entendo que transcorridos 46 anos da morte do líder Pedro Batista e 15 anos do 

passamento de madrinha Dodô, os líderes continuam presentes no cotidiano da romaria e a 

orientação religiosa continua a ser transmitida oralmente, principalmente pelo contar e 

recontar das histórias que reificam a doutrina por eles ensinada, e ainda pelas manifestações 

que acontecem através de canais mais sutis de comunicação como o sonho e a intuição. 

Busco também descobrir como acontecem as relações estabelecidas entre esses dois 

mundos, um vez que parto inicialmente do pressuposto de que elas existem, como citei acima. 

De que maneira, com que intensidade, em que situações e para quais finalidades essa 

comunicação acontece, e quais agentes dentro deste contexto estão aptos a realizá-las. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 - O bem morrer está ligado a noção de boa morte em contraposição ao mal morrer ou a má morte. Louis-
Vincent Thomas (1983:230) fornece pistas para compreender como diferenciar uma da outra diz ele: “A boa 
morte é a que se cumpre segundo as normas previstas pela tradição; condições de lugar, de tempo,  de maneira 
de morrer, é  sem intervenção perigosa. A má morte é anômica, impura e fora de ordem que parece reveladora da 
ira dos deuses Ela é geralmente  brutal, insólita, horrível”.  
9 -Ambos foram líderes religiosos que chegaram `a cidade em 1945 e que pregavam uma vida religiosa intensa 
onde valores como correção moral, oração, caridade e penitência eram fundamentais. A partir deles a cidade 
cresceu e se transformou. Falarei mais detidamente no capítulo 1. 
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Acredito que o papel de mediador entre os dois mundos está a cargo das “rezadeiras”,10 

mulheres romeiras com dons para curar, algumas de ver e todas para se comunicar. 

Esse grupo resiste a fazer parte do catolicismo romanizado11 que está a sua volta, 

mantendo ainda suas tradições religiosas, na qual são auto suficientes, pois eles próprios 

praticam seus rituais, não dependendo do padre. Isso acontece porque essa é a única forma 

possível de crença, e o único caminho que acreditam percorrer para atingir a salvação. 

O grupo dos romeiros vive uma vida de penitência e correção, de intensa prática religiosa e de 

oração, a despeito de seus líderes já terem morrido, pois com isso buscam a salvação. Suas 

vidas, suas condutas cotidianas, tanto na vida privada quanto religiosa, são atitudes em busca 

de salvação, a partir do cumprimento dos preceitos religiosos, e nesse sentido posso dizer que 

é uma vida para a morte. 

De qualquer forma tudo é sempre uma incerteza, porque apesar das boas atitudes, 

consideram-se pecadores e portanto, não tem a garantia da salvação, mas buscam 

incessantemente através do cumprimento dos preceitos religiosos. 

Um aspecto que chama a atenção é que os romeiros conviveram com um, ou com os 

dois líderes, mas em contrapartida não conseguiram dar seguimento a transmissão da fé, no 

sentido inculcar a seus descendentes aquilo que professam, e, desta forma houve uma ruptura. 

Os  jovens acreditam no poder mágico dos padrinhos, mas não seguem os preceitos da 

romaria. Frente a modernidade que está no entorno, alguns aspectos foram e são negociados 

diariamente, nada é estanque, como todo o grupo há suas dissidências internas e seus jogos de 

poder, mas a fé dos mais velhos e a busca da salvação persistem sobretudo. 

Ao longo de todo o texto busco proceder a uma análise que comporta o tempo 

sincrônico e o diacrônico dos eventos12, justamente porque não se pode explicar o presente 

sem levar em conta como ele foi anteriormente construído. 

No primeiro capítulo contextualizarei o município de Santa Brígida, sua formação 

histórica e ocupação territorial, bem como o surgimento do movimento religioso. Discorrerei  

sobre quem eram Pedro Batista e Madrinha Dodô, quais suas trajetórias de vida antes de 

chegarem a Santa Brígida. Tratarei também como foi sua chegada e a construção de um 

projeto religioso e politico, cujos frutos ainda visualizamos hoje. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 -Em Santa Brígida, no universo da romaria existem rezadores e rezadeiras, sendo que a maioria é composta 
por mulheres, por isso optei em usar a expressão rezadeira para todo o grupo. 
11 -O termo, no presente trabalho, é usado para diferenciar do catolicismo praticado pela Igreja Católica oficial, 
tendo como figura central o padre e suas práticas religiosa, daquele praticado pelos romeiros. 
12 -No sentido dado por Ferdinand de Saussure que, sincrônico é tudo que se relaciona com o aspecto estático da 
nossa ciencia, o presente  e diacrônico o que diz respeito a evolução temporal e histórica. 
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No segundo capítulo tratarei da religião. Neste passo discutirei as razões que me 

levaram a escolher o conceito de catolicismo popular sertanejo. Nele falarei mais 

detalhadamente da prática religiosa dos romeiros, dos preceitos, das interdições e dividirei em 

quatro momentos. O primeiro a religião antes da chegada dos líderes, o segundo a partir deles, 

o terceiro o período da morte de Pedro Batista e a permanência de Madrinha Dodô a frente 

das coisas da fé , e por fim a orfandade e o momento que teve como marco a morte de 

Madrinha Dodô até os dias de hoje. 

No terceiro capítulo trato do que identifiquei como condutas no exercício da fé que  

caracterizam a religião local. A dicotomia entre o catolicismo romanizado e o catolicismo 

popular sertanejo,  as penitências, a romaria, o compadrio, as promessas, as rezadeiras, 

intermediárias entre os dois mundos, e os penitentes. 

No quarto capítulo tratarei dos rituais da morte, que são a penitência de Nossa 

Senhora da Boa Morte, a Dança de São Gonçalo como pagamento de Promessa de Defunto, e 

os rituais funerários: preparação do corpo, velório, recomendação, enterramento e visita de 

cova. Neste passo e para compreender o imaginário da morte, abordarei a visão simbólica em 

relação a morte e o outro mundo no imaginário romeiro, o céu, inferno e purgatório. 

Finalizarei este capítulo com algumas considerações sobre os rituais e sua eficácia. 

 

1.3 -As questões do campo e os métodos 

 

O tempo total de permanência em campo foi em torno de 120 dias, fraccionados em 

muitas ocasiões, uma vez que programei as visitas de acordo com o calendário religioso. No 

ano de 2011 estive em campo em junho e novembro, mas foi a partir de março de 2012 que 

fui praticamente todos os meses até janeiro de 2013. Nesse período procedi a vinte e três  (23) 

entrevistas longas, seguindo todo o roteiro pré- estabelecido, mas dando espaço para falarem 

livremente, entrevistas estas por vezes divididas em três encontros, quando o entrevistado 

esboçava sinais de cansaço. Realizei quinze (15) entrevistas com o intuito de levantar 

questões pontuais. Todas foram gravadas com a autorização dos mesmos. Além disso foram 

gravados os cantos de muitos rituais, as orações de São Gonçalo, as palavras ditas na visita de 

cova e aquelas proferidas nas recomendações. As gravações resultaram em aproximadamente 

sessenta (60) horas, que transcrevi por entender que  a vantagem em fazê-lo está no controle 

dos dados de campo, que o pesquisador passa a ter . 

Além disso participei das cinco procissões: São José, Nossa Senhora da Boa Morte e 

as da Semana Santa, São Gonçalo, e São Jorge; duas visitas de cova, a festa de São Jorge 
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Guerreiro e Santa Joana D’Arc, a três aparições dos penitentes, cinco danças de São Gonçalo, 

dois momentos em que os encantados dos índios pankararus se apresentaram. Quatro enterros, 

sendo um deles de anjinho,  a coroação de Maria, quatro novenas na casa da pessoas, uma 

preparação do corpo, três recomendações, e apenas três missas. 

Também estive nos lugares onde Pedro Batista teria percorrido quando vivo: 

Gameleira, Batoque. Estive nos seguintes lugarejos da zona rural para encontrar os romeiros: 

Morada Velha, Baixão, Barriguda, Gameleira, Santa Cruz, Km 42 e Bandeira, hoje município 

de Paulo Afonso. Viajei para dois lugares: Água Branca Alagoas, de onde vieram a maioria 

dos romeiros, com seu Carlito e Juazeiro do padre Cícero no Ceará, com os romeiros de Santa 

Brígida. 

Usei também a documentação do Museu Pedro Batista, um acervo de cartas e 

fotografia do líder religioso e tive acesso aos diários de campo de Luiz Mott13, gentilmente 

cedido por Antônio França14.  

 Quanto a obtenção de informações e a disponibilidade de conceder entrevistas, não 

tive problemas para conseguir as mesmas exceto aquelas que, por questões de segredos, não 

poderiam ser reveladas, como as que respeitavam aos penitentes. Atribuo esta facilidade ao 

fato de que estão, desde a década de 1950, participando de pesquisas, entrevistas, fotografias e 

filmes, de maneira que foram desenvolvendo uma certa familiaridade. 

Participei de muitas festas de aniversário, muitas feiras nas segundas-feiras, comi 

muita umbuzada, subi várias vezes a serra do Galeão15. Lá presenciei todo o desenrolar da 

campanha eleitoral para Prefeito disputada por dois candidatos, Breno Malta e Gordo, e 

partilhei com eles  uma grande  seca, quase dois anos sem chuvas. 

Dentre as muitas possibilidades de técnicas de pesquisa em antropologia me vali das 

entrevistas individuais semiestruturadas, da observação participante, da história de vida em 

casos pontuais e da fotografia. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13-Luiz Mott, conhecido Antropólogo e pesquisador, professor do Departamento de Antropologia da UFBA, 
consolidou parte de sua formação academica na USP, onde foi aluno e assistente de campo da Prof. Eunice 
Durham, e como tal,esteve em Santa Brigida em 1967 e 1968. Produziu dois diários de campos, relatando com 
muita competencia o que encontrou `a época. Generosamente, o autor doou `a cidade este material, o que 
possibilitou a muitos pesquisadores ter um retrato da cidade e do movimento religioso, pois o primeiro diário 
data de 1967, momento em que Pedro Batista ainda estava vivo, e o segundo janeiro de 1968, logo após a sua 
morte.  
14 Antônio França é pesquisador e morador da cidade cuja família veio seguindo Pedro Batista.Dispõe de um 
grande acervo sobre o líder religioso, além de ter feito pesquisas de grande importância sobre a trajetória de 
Padrinho, inclusive nos arquivos do exército, onde descobriu a deserção. 
15 -Existem em Santa Brígida duas serras: a da Canastra e a do Galeão, ambas ficam dentro da cidade.Na 
segunda estão as estações da via-sacra e onde há também a casa de acolhimento da romaria, construída por Seu 
Carlito, com a ajuda dos romeiros, que serve como um lugar de descanso para aqueles que sobem a serra em 
penitência. 



!

! 19!

 A escolha da entrevista individual semiestruturada, foi debitada ao fato de que nas 

Ciências Sociais ela é um método que, com maior precisão, consegue dar conta da 

compreensão detalhada das crenças, valores, atitudes, motivação das pessoas que estão sendo 

entrevistadas. (GASKELL. 2003:65). Utilizo o discurso nativo, para descrever as 

manifestações populares. Ouvir o discurso nativo foi de fundamental importância para 

entender a simbólica da morte, permitindo atingir o imaginário romeiro com maior 

profundidade.  

Apesar das entrevistas serem semiestruturadas, busquei apenas usá-las como um 

roteiro, e esse fato em nenhum momento impediu que os mesmos falassem acerca de outros 

assuntos. Como o campo era novo para mim, no sentido de ser do sul do país e desconhecer o 

sertão nordestino, somente iniciei as entrevistas, depois de algum tempo de permanência na 

cidade, participando antes dos eventos sócio-religiosos como orações, vias-sacras, rituais 

funerários e confraternizações para ser conhecida e aceita na comunidade romeira, fazendo 

assim um exercício de aproximação. 

No desenvolvimento das entrevistas individuais, utilizei aquilo que Gaskel (2003) 

qualifica como rapport, ou seja, uma atitude por parte do pesquisador voltada para deixar o 

entrevistado mais descontraído e mais receptivo. Assim fiz as  mesmas em etapas, tendo 

contato com o mesmo entrevistado mais de uma vez. Isso facilitou a construção de um elo de 

confiança aprofundando os dados. Como o tema refere-se a questões ligadas aos mortos, que 

mexem profundamente com as emoções das pessoas quando narram suas experiências 

pessoais, e estando também ligadas as suas crenças em espíritos e mortos, acredito que a 

confiança precisou ser estabelecida entre entrevistador e entrevistado e isso requeu tempo e 

paciência. 

Os dados que busquei produzir através das entrevistas priorizam a visão dos 

romeiros, aquilo que Roberto Cardoso de Oliveira nomina como modelo nativo, esse conjunto 

de explicações fornecidas pelos membros da comunidade investigada, sobre sua fé, sua 

religiosidade, seus rituais funerários e seu entendimento da morte. Neste passo estou ciente da 

necessidade do saber ouvir, pois as ciladas da entrevista estão nas diferenças dos idiomas 

culturais entre o mundo do pesquisador e o do nativo e a superposição de duas subculturas 

que afetam o pesquisador: a brasileira e a antropológica. (CARDOSO DE 

OLIVEIRA.2000:23). Na verdade as ciladas começaram com a própria compreensão das 
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palavras, por vezes sendo necessária a explicação do interlocutor sobre ela. O que significa 

aprecinar16,  chimbra17, imbiocar18 e outras tantas. 

Uma estratégia que usei em campo e que foi fundamental para permitir o acesso as 

pessoas foi a fotografia. Fotografava nos eventos religiosos e depois, levava as fotos 

impressas e presenteava as pessoas. Elas gostavam desse pequeno mimo e assim fui sendo 

conhecida. Além disso me vali das mesmas como um recurso para auxiliar a memória, pois 

durante a realização de evento religioso, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que 

a fotografia capta uma grande quantidade de informações rapidamente, e depois, pude valer-

me delas quando da escrita. 

A escolha do universo a ser entrevistado, foi mesclada entre romeiros e romeiras 

mais velhos, cuja idade mínima é acima de 50 anos e jovens romeiros, cuja faixa etária varia 

entre 18 a 25 anos, pensando que diferentes faixas etárias pudesse mostrar diferentes formas 

de pensar a fé, a morte e a religião. Na seleção das pessoas segue na idéia daquilo que Gaskell 

(2003:69) categoriza como grupos naturais onde a interação conjunta se dá por partilharem, 

os atores sociais, de um passado ou um projeto de futuro comum, ou por compartilharem 

ainda interesses semelhantes, no caso aqui o grupo da romaria.  

A Observação Participante, técnica tão detalhadamente criada e desenvolvida por 

Malinowski(1976), que é de fundamental importância para os estudos antropológicos, 

permitiu perceber os imponderáveis da vida real19, na convivência diária de perto e de dentro 

da romaria. Na viagem a Juazeiro houve um mergulho profundo e intenso pois convivia com 

elas em tempo integral .Durante esses quatro meses, morei na casa de um romeiro, e convivi 

quase que exclusivamente no universo e cotidiano deles, e isso foi fundamental para a 

compreensão do que é ser “um romeiro” . 

Cláudia Fonseca (1999:63) pensa ser fundamental para a pesquisa antropológica a 

observação participante, pois a entrevista nos dá o discurso verbal do entrevistado e reflete 

uma dimensão idealizada da sociedade, mas a observação participante permite a comparação 

do discurso com outras linguagens e só desta maneira pode o pesquisador construir o tecido 

da vida social, permitindo fazer um comparativo entre o discurso dos informantes e a 

observação feita dos eventos (Idem:66).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 - estar contrito a deus 
17 -bola de gude, bulita 
18 - emborcar, virar, tombar!
19 -  Expressão usada por Malinowski(1976) em Argonautas do Pacifico Ocidental, quando trata do método, que 
significa as questões que estão fora dos questionários ou das estatísticas, que fazem parte da vida cotidiana. 

!
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Essas são técnicas que se complementam, justamente por estas questões das 

alterações discursivas, quer estejam em casa, ou na rua, sozinho ou com o grupo, e por 

possibilitar através da técnica da observação, obter um modelo descritivo que melhor explica 

os dados reunidos (BECKER.1999:58), possibilitando triangular diferentes impressões e 

observações no trabalho de campo. (GASKELL. 2003:72). 

Há autores como Becker e Geer (Gaskell.2003:73), que defendem ser a observação 

participante “a forma mais completa de informação sociológica”, pois em relação a entrevista 

há a possibilidade de omissão de informações por parte dos entrevistados ou falta e 

compreensão da linguagem. Há outros perigos ainda da entrevista, quando o entrevistado 

responde aquilo que supõe que o entrevistador quer ouvir, ou ainda quando certos aspectos de 

sua cultura já estão tão naturalizados, que ele não fala sobre eles. Ela é sem dúvida muito 

valiosa como técnica de pesquisa, mas ela por si só corre o risco de deixar lacunas, e que 

podem ser supridas com outros métodos como a entrevista. Por isso creio ser imprescindível 

usar ambas. 

A história de vida foi usada com o atual líder do grupo dos “romeiros”, seu Carlito, 

que detém grande conhecimento acerca da romaria e dos rituais da morte, e com Dindinha , 

por ter conhecido e convivido com Madrinha Dodô. 
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Capítulo 1: 

 

 

 Santa Brígida e o Movimento Sócio Religioso20 

 

 

1.1 -A formação de Santa Brígida 

 

 

Com uma considerável frota de 10 naus e três caravelas, que partiram de Portugal  e 

ancoraram no Brasil em 1500, embora uma nau tenha desaparecido no percurso – chegaram 

os portugueses a terra brasilis. Objetivavam instalar uma feitoria em Calicute na Índia, 

interessados que estavam em conseguir o monopólio da pimenta e canela –e no percurso 

acabaram chegando aqui. Bueno(1998) advoga a tese da intencionalidade do ‘achamento’ do 

Brasil, baseado na troca de informações entre Vasco da Gama e Cabral, já que o primeiro 

conhecia a manobra de navegação chamada de ‘volta do mar’ e deve tê-la ensinado ao 

segundo, e além do mais, nada justificaria uma alteração tão grande da rota.  

Inicialmente Portugal não deu a devida atenção  ao descobrimento, e somente 

quando  a empresa das índias fracassou,  o Brasil deixou de ser visto como “ uma 

consequência fortuita da saga dos descobridores e tornou-se o cerne do coroamento da 

aventura ultramarina portuguesa”. (BUENO.1998:14) Embora frustrados com o fato de não 

encontrarem aqui metais, constataram a abundancia do pau-brasil, muito cotado na Europa, 

segundo o relato do próprio Américo Vespúcio ao rei Dom Manuel em 1502. Por razões estas, 

comerciais, o rei continuou a priorizar a exploração das Índias em detrimento do Brasil. Não 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 - Conceitos como messianismo ou milenarismo são segundo NEGRAO (1989:33) tipos ideais que se referem a 
realidade mas não a reproduzem ou a esgotam. O primeiro refere-se a crença em um salvador, o próprio Deus ou 
seu emissário, e a expectativa de sua chegada, que porá fim a ordem presente tida como iniqua ou opressiva e 
instaurará uma nova era de virtude e justiça, e o segundo refere-se a atuação coletiva no sentido de concretizar a 
nova ordem ansiada sob a condução de um líder, com virtudes carismáticas (idem.1983:33). Maria Isaura Pereira 
de Queiroz(1977) categorizou o movimento de Santa Brígida  como messiânico. A meu ver há um hibridismo 
dos conceitos. Creio que ele foi um movimento messiânico-milenarista,vez que Pedro Batista pôs fim a ordem 
opressiva e instaurou a justiça e era dotado de qualidades carismática. Apesar dessas constatações, optei em usar 
o termo movimento sócio-religioso por considerar que os conceitos acima são categorias apríoristicas e 
reducionistas ficando aquém da realidade religiosa vivida no concreto. Esse ponto de vista também foi  
defendido pelo antropólogo Renato Nascimento. (NASCIMENTO.2009: 153). 
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que fosse o Brasil algo a ser descartado, a visão expansionista portuguesa estava bem 

satisfeita com a ‘descoberta’.  

Em 1502 e 1503 houve a  primeira tentativa de arrendamentos de terras a Fernando 

(ou Fernão) de Noronha. A coroa portuguesa abandonou o continente atlântico por trinta anos,  

“sendo arrendado para a iniciativa privada  e se tornado uma imensa fazenda extrativista de 

pau-brasil”(BUENO.1998:36-II). Este abandono possibilitou a navegação e exploração de 

outros europeus, como o episódio de 1504, em que um navio francês l’espoir, chegou a Ilha 

de Santa Catarina por conta de uma tempestade, e passou a  explorá-la, despertando o 

interesse da França na costa brasileira. Na verdade os franceses e outros povos piratearam 

nossas costas em busca de pau-brasil, e aves exóticas. 

Em 1530 chega a expedição de Martim Afonso de Souza, que recebeu o cargo de 

primeiro governador para todas as terras do Brasil.  Embora alguns historiadores acreditem 

que ele veio com objetivos colonizadores, outros como Bueno baseado nos escritos do 

historiador paulista Mário Neme, defende que ele buscava conquistar o rio da prata. Faz todo 

o sentido, pelo fato de Martin ser amigo de infância do rei e que muitos dos tripulantes de sua 

expedição vieram gratuitamente, o que demonstra que buscavam alcançar o eldorado e 

enriquecer com a prata que encontrariam. 

O que importa, para nós, é saber que Martim Afonso tinha o poder de distribuir 

sesmarias. Este instituto foi criado em Portugal em 1375 e previa a concessão de terras por 

tempo determinado aqueles que quisessem produzir, com o objetivo de promover o 

aproveitamento do solo. 

As capitanias hereditárias, um sistema já utilizado por Portugal nos Açores e 

Madeira, foi criado no Brasil em 1534, e `a exceção de  Pernambuco e São  Vicente, as 

demais não lograram êxito. O motivo pode ser facilmente compreendido. Sem recursos e 

sofrendo constantemente a invasão dos indígenas, essa pequena nobreza portuguesa não 

conseguiu dar conta das terras que recebeu. O beneficiário tinha o dever de colonizar, 

resguardar e desenvolver a região com recursos próprios, tendo o poder de doar sesmarias a 

outros, que a partir do segundo ano de uso, passariam a ser donos das terras. 

Com o fracasso e para não colocar em risco o projeto colonizador, a coroa 

portuguesa decidiu centralizar o governo do Brasil nas mãos de uma só pessoa e mandou em 

1548 o primeiro governados geral :Tomé de Souza. 

Com Tomé de Souza, chegou por este rincão Garcia D’Ávila, e se destacou como um 

homem poderoso. Após subjugar em 1550, os índigenas existentes ao norte de Salvador, 

escolheu para instalar sua base de operações um lugar distante 13 ou 14 léguas ao norte da 
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Bahia de Todos os Santos. O sítio era elevado, cerca de 50 metros sobre o nível do mar, e ali 

ergueu uma construção, que teria a função de casa e de fortaleza, e a denominou Torre de São 

Pedro de Rates, sendo conhecida atualmente, como Casa da Torre de Garcia D’Avila estando 

localizada no lugar hoje denominado praia do Forte. Garcia d’Ávila era também um dos dois 

filhos bastardos de Tomé de Souza pois, o nome Garcia era usual na família de Tomé de 

Souza. Possivelmente este nunca se identificou como tal, porque a lei portuguesa proibia aos 

capitães-mores e governadores conceder sesmarias aos seus familiares. (BANDEIRA.2007)  

Um indício forte deste laço de parentesco está no fato de que Tomé de Souza 

vendera ou legara a Garcia d’Ávila mais de 14 léguas de terra de sesmaria, que o rei D. 

Sebastião lhe outorgara em 1563 e 1565, e que se estendiam desde um pouco acima de Itapuã 

até o rio Real, além de Tatuapara. O herdeiro dessas terras foi o neto Francisco Dias D’Avila 

Caramuru, que continuou a expandir o domínio espalhando currais de gado pelo sertão, na 

medida em que a pecuária crescia na busca de suprir a demanda de gado para servir a 

indústria açucareira. 

O que impulsionou a expansão para o sertão foi que  em 1624, D. Felipe IV emitiu 

um alvará no qual autorizou devastar os sertões, fora da autoridade dos governadores para 

descobrir as minas de prata. Não as descobriu mas encontrou as de salitre e teve a permissão 

de se assenhorar de mais 200 léguas de terra desde o rio São Francisco até o rio da Cachoeira, 

as serras todas de Jacobina e a serra de Loissembá. Assim o desbravamento do sertão da 

Bahia se deu a partir de Garcia D’Ávila e sua busca pelo interior. Por volta de 1670, as terras 

pertencentes a esta família  se estendiam da Bahia até o Piauí. Segundo Gonzalez (2008:17) o 

processo de povoamento do sertão se intensificou na segunda metade do século XVII, em 

consequência da formação das fazendas de gado e do  trabalho dos jesuítas com os 

aldeamento.  

A freguesia de São João Batista de Jeremoabo foi criada em 1718, tinha sido aldeia 

dos índios kiriri. Em 1754 conforme relato do vigário Januário José de Souza Pereira, as 

terras da freguesia pertenciam ao castelo da torre.(GONZALEZ.2008:18). 

Por volta de 1816, o território do atual município de Santa Brígida era conhecido 

como Fazenda Itapicuru de Cima, uma sesmaria herdada por Joaquim José do Bonfim grande 

proprietário de terras, que as herdou de um   portugues  chamado  Antônio Manoel de Souza. 

Casado com uma moça de nome Brígida, filha de Antônio Manoel,  Bonfim ficou viúvo no 

decorrer de uma viagem que fez a Portugal. Saudoso de sua esposa, ele resolveu alterar a 

denominação de suas terras para Santa Brígida e morar, definitivamente, em Portugal, 

passando a gestão da fazenda ao sogro. (NASCIMENTO.2004:81) 
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Santa Brígida começou a ser um povoado a partir de 1912, por conta da maior 

formação de vaqueiros vindos dos estados vizinhos em busca de novas terras para suas 

atividades. Outro fator que auxiliou na consolidação do povoado, se deu a partir da segunda 

metade do século,  incrementada pela guerra declarada do governo contra Lampião, fato este 

que levou as populações rurais a aglomerarem-se como forma de melhor se defender do 

cangaço e polícia (FUKUI.1979:198). 

O poder político, como em todo nordeste da época, estava nas mãos dos grandes 

latifundiários representados nesta região por João Gonçalves Sá, o coronel João Sá. Para ter 

este domínio, João Sá agia conforme as circunstâncias. Na época em que o bando de Lampião 

estava em atividade no nordeste, o coronel não tardou em fazer aliança com o cangaceiro, a 

fim de garantir a sua soberania no território. Apesar de explorar a imagem de que era tão 

temido que até Lampião não ousava entrar em suas terras, foi descoberto depois que João Sá 

acobertava o bando e freqüentava os seus acampamentos. A melhor forma de enfrentar o 

grupo de Lampião, segundo sua política, era fazendo aliança com ele. (GONZALEZ.2008: 

21). 

Santa Brígida era considerada desde esta época um lugar muito violento. Um lugar 

onde se matava por motivo banal e desonrava por diversão 21. Quando se encaminhava para 

Santa Brígida a fim de realizar pesquisa como assistente e campo de Eunice Durham em 

1968, Luiz Mott conta que seus companheiros de onibus o aconselhavam a ter muito cuidado 

pois “…esse lugar é terra de gente brava.” (MOTT.1968:5 volume I). Com a Chegada de 

Pedro Batista o grupo dos romeiros tinha uma conduta pacífica, mas a cidade ainda 

continuava violenta. Queiroz, que pesquisou na década de 1950 e 1960 constata que era um 

”Lugar mal-afamado, briguentos e vingativos eram seus habitantes; qualquer pequena 

discussão dava lugar a assassinatos.”(QUEIROZ.1977: 295) 

Vários fatores contribuiram para esta forma de ser violenta. Os conflitos pela posse 

da terra, a convivência com o cangaço muito próximo, se considerarmos que Maria Bonita era 

da Malhada da Caiçara, na época pertencente a Santa Brígida e a própria localização 

geográfica, longe do rio e um lugar sem estradas, distante de tudo fato que manteve o 

coronelismo como força política que imperava na região. 

Na questão do cangaço a violência se dava tanto do lado de Lampião quanto do lado 

da polícia. A partir da relação com o coronel João Sá e por morar a família de Maria Bonita 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 -Entrevista concedida por seu Lindo em 12-03- 2012. 
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na região, ele poupava o povo de Santa Brígida, mas pelos mesmos motivos, sofriam 

violência por parte da polícia que supunha deterem informações sobre o paradeiro do 

cangaceiro e não as queriam fornecer.22 

A questão climática também contribuiu para o segregação. O clima seco, a chuva 

rara, a vegetação de caatinga variando em maior ou menor porte dependendo da chuva. De 

um lado há o rio São Francisco, cujas margens e serras são férteis  e do outro o ‘Raso da 

Catarina’, conhecido como o deserto brasileiro, por ser uma das áreas mais secas do sertão. 

Santa Brígida está no meio do caminho estes dois extremos. (FUKUI.1979:194).  

A partir do ano de 1945, com a chegada de Pedro Batista da Silva, o líder religioso 

que se fixou no lugar, Santa Brígida recebeu uma forte leva migratória de romeiros seguidores 

do líder espiritual vindos dos estados de Alagoas, Sergipe e Pernambuco, e este fato foi 

determinante na transformação que veio a sofrer o lugar, quer na questão religiosa, política e 

social. Antes a chegada dele, por volta da década de 1940, há relatos de que era apenas um 

pequeno Povoado do município de Jeremoabo, composto por algumas casas de barro cobertas 

de palha. A agricultura, mal dava para a subsistência e a pecuária limitava-se mais a criação 

de bodes e cabras, e a partir dele construiu-se uma cidade, com praças, casa, hoteis, escolas, 

postos de saúde, chegando a emancipar-se do municipio de Jeremoabo em 27 de julho de 

1962. 

1.2. A trajetória dos líderes até chegada no lugar 

 

 

Pedro Batista não comentava sobre seu passado, e por isso há muitas versões sobre o 

que fizera, onde nascera e como conduzira sua vida até a chegada em Santa Brígida. 

Diferentes interpretações foram construídas ao longo do tempo, calcadas algumas em 

evidencias históricas, e outras em depoimentos das pessoas que conviviam mais perto dele, os 

romeiros. 

A data de seu nascimento provável é 1887 ou 1888 no estado de Alagoas. 

Pesquisadores afirmam ter nascido em Porto Calvo, 23  distante 79 km de Maceió 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 -Estas informações da violência de parte a parte são narradas pelos locais e particularmente Antônio França, 
quando me levou para conhecer a casa de Maria Bonita na Malhada da Caiçara que hoje pertence ao município 
de Paulo Afonso.!
23 -O único documento que comprova a data de nascimento 1888 e a cidade de Porto Calvo-AL são os dados 
constantes de um empréstimo perante o banco do Nordeste no ano de 1955, documento este que se encontra no 
museu Pedro Batista em Santa Brígida. 
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(NASCIMENTO.2004:34) e pertencer a família Rocha Wanderley, que fugiu para 

Pernambuco por questões políticas (QUEIROZ.1977:295). Há uma versão apresentada por 

Miguel Gonzalez (2002), que a partir do depoimento colhido por ele de José Bezerra Delgado, 

Pedro Batista era filho de uma índia da aldeia de Murici e de um homem da família Santana e 

Ipanema, Rocha e Wanderley, e que como a mãe teria morrido durante o parto, ele fora criado 

pelas irmãs do pai no Recife.  

Outra versão defendida por Antônio França, é de que o líder não era nordestino, tinha 

descendência européia e nascera no Paraná, na cidade de Guaraqueçaba. Em entrevista ao 

Jornal Correio da Bahia de 24 de novembro de 2001 em uma matéria intitulada, “velho 

padim”, argumentou que esta versão estaria baseada no depoimento de Elvira Batista, natural 

de Curitiba, afirmando que seu tio Pedro Batista, partira para o nordeste nunca mais dando 

noticias. Renato Nascimento ao discutir e rejeitar esta versão pondera que os traços europeus 

que apontariam para a naturalidade paranaense, poderiam provir da família Wanderley, cuja 

origem  era também européia, já que descendiam do tronco da família Gaspar Ven der Ley. 

(NASCIMENTO 207:37) 

Para Maria Isaura Pereira de Queiroz,  Pedro Batista permaneceu em Pernambuco até 

os dezessete anos, quando se alistou, servindo não só no estado, mas em outros lugares do 

Brasil como Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e participou do Contestado no regimento do Major 

Aleluia Pires (1977:295). Dúvidas não há de que efetivamente integrou as forças nacionais, 

porém segundo pesquisa realizada por Antônio França, no arquivo histórico do exército no 

Rio de Janeiro, Pedro Batista realmente compôs o terceiro regimento de infantaria da 

corporação, de onde desertou e foi condenado a seis meses de trabalhos forçados, fugindo e   

ganhando o mundo24. A partir desta constatação histórica documentada, Renato Nascimento 

argumenta que ele não poderia ter participado do massacre que as tropas de Aleluia efetuaram 

na guerra do contestado, no trágico combate de Taquaruçu, pois ele ocorreu em fevereiro de 

1914, ocasião em que já havia acontecido a deserção, contestando portanto a versão de 

Queiroz. 

Longe do exército, desenvolveu as atividades de marinheiro nos portos do Rio de 

Janeiro, Santos e Paranaguá, “onde foi pescador e cultivou sua roça como caiçara” 

(QUEIROZ. 1977:295). Por volta de 1942, ainda em Paranaguá teve uma visão que o fez 

regressar ao nordeste, onde tinha uma missão a cumprir. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 -Estas informações constam do boletim de ocorrência nº 309 do Exército Brasileiro, paginas 2016 e 2017, 
datado de 31 de outubro de 1913 e são citados por NASCIMENTO (2007:40). 
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A partir de então retornou ao nordeste e, durante o período de três anos peregrinou 

por Alagoas, Sergipe e Bahia e fez fama por sua habilidade em aconselhar e seu poder de 

curar. No estado de Alagoas teve passagens longas por Água Branca, Delmiro Gouveia e 

Mata Grande e em Pernambuco por Águas Belas e Itaíba. Por onde passava vinha só, o que 

facilitava seu acolhimento por parte das pessoas (GONZALEZ.2008:42). 

A peregrinação do beato não era sem conflitos, razão pela qual não permanecia mais 

do que quinze dias em um lugar, depois era obrigado a seguir caminho. Esta pressão vinha das 

autoridades locais, amedrontadas com movimentos religiosos anteriores como Canudos e Pau 

de Colher, queriam cortar o mal pela raiz expulsando-o de suas terras. A pressão também 

vinha do clero, alegando ser contrário a igreja e dos médicos, que viam nele um concorrente 

no ofício, e portanto o acusavam de charlatanismo. Enfim, de 1942 a 1945 , andou assim, de 

um lado para o outro, mais ou menos enxotado por toda a parte, tendo mesmo sido preso 

várias vezes.(QUEIROZ.1977:295). 

Chegou a ficar preso por nove meses25 no município de Águas Belas, Pernambuco, 

mas tal situação só fortaleceu a crença nele enquanto líder espiritual e curador. As pessoas 

iam visitá-lo na cadeia em romaria para dar-lhe apoio e pedir-lhe a benção. Muitas histórias 

foram criadas a partir desse evento. Em recente entrevista com romeiros em Santa Brígida 

foram recorrentes as narrativas de que neste período ele tinha a capacidade de se desdobrar e 

aparecer em outros lugares, já que certa feita foi visto alimentando seu burrico na rua, 

enquanto estava preso. Acerca deste fato, Seu José,  o romeiro dos mais antigos que ainda 

vive em Santa Brígida, narra que ele não foi agredido pela polícia, mas a ordem era para que 

deixasse o estado, tanto que foi escoltado até cruzar o rio e passar para o Estado de Sergipe 

(NASCIMENTO.2004:56). 

Continuando a peregrinação Pedro Batista permaneceu alguns dias na fazenda 

Canoa, município de Glória, onde curou a esposa de um vaqueiro. Conversando com este, o 

beato falou do seu interesse em permanecer em Santa Brígida e obteve a intermediação do 

vaqueiro, que se propôs a falar com seu patrão, que era amigo de um primo do coronel João 

Sá, o dono das terras, chamado Agripino Braz. (Informações concedidas por seu Lindo a 

Nascimento em 2009.) 

João Sá então, chamou Pedro Batista para ter uma conversa e tentou dissuadi-lo da 

intenção de ficar no lugar, mas o beato foi firme em seus propósitos dizendo que este fora o 

único lugar que se agradara. Então o Coronel concordou e ele próprio acompanhou de perto a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Para Nascimento o tempo da prisão foi de 11 meses. (2004:56). 
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instalação do beato, como forma de controlar e de se certificar que não abalaria a sua 

autoridade na região nem a ordem estabelecida, acompanhou o processo migratório dos 

romeiros.  

O representante do Coronel Sá na região era Jacó, avô do ex Prefeito seu Lindo, e 

este conta que foi ele quem recebeu Pedro Batista em Santa Brígida no dia 11 e junho de 

1945, e que chegou montado em seu burrico e acompanhado de um menino. 

O comando político de Água Branca - AL, onde madrinha Dodô nasceu e passou sua 

infância, estava a cargo do barão Joaquim Antônio Siqueira Torres (1808-1888). Um de seus 

filhos Cícero Joaquim Silveira Torres (1852-1898) tornou-se o capelão de Água Branca e ele, 

a exemplo de outros padres como Cícero Romão, criou irmandades leigas de mulheres 

solteiras que se tornaram beatas. Essas mulheres viviam em um sítio chamado Crauná, 

solitárias, circundadas por uma população  cabocla. Com a morte precoce do capelão ficaram 

desamparadas espiritualmente. Isoladas, tiveram que prosseguir sozinhas e ganharam fama de 

rezadeiras e milagreiras. Contam os mais velhos, que essas beatas entravam em transe e 

incorporavam espíritos.(RIEDL.1999:12) 

Ignoradas totalmente pelo sucessor do capelão, só voltaram a ter reconhecimento 

com o padre José Nicodemus, que esteve a frente da paróquia de 1916 a 1932. Mas, a partir 

da saída do padre Nicodemus, a situação ficou difícil para as beatas, já que o padre substituto 

tentou enviá-las para conventos femininos, sob a ameaça de excomunhão. A igreja estava 

encharcada do espirito ultramontanista26, que tentava aplacar as manifestações do catolicismo 

popular, consideradas coisa de pessoas pouco instruídas. No período de maior intolerância, 

que foi a década de 1940, Pedro Batista apareceu no município de Água Branca, e Maria das 

Dores o seguiu, provavelmente porque viu nele a mesma busca de retidão e espiritualidade, 

bem como ajuda aos pobres, que também eram o lema de Padre Cícero de quem foi devota. 

Desta forma ela chega em Santa Brígida em 1945 ou 1946 . O velho delega a ela toda 

a responsabilidade pelas questões da religião dos romeiros. Ela cria os benditos, alguns novos, 

outros trazidos de Juazeiro, e estrutura todos os rituais da romeira, como as novenas, as 

procissões, as penitência e caminhadas. Madrinha Dodô, durante o período que conviveu com 

as beatas acumulou um vasto  conhecimento sobre novenas, benditos, rezas e penitências, 

saber que transmitiu as suas romeiras em Santa Brígida.(RIEDL.1999:13) . 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 -Movimento religioso muito conservador da igreja católica, surgido  no século XIX que pregava a autoridade 
absoluta do Papa e a volta aos valores religiosos da Idade média, no qual a igreja fechava-se em si mesma.  
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Era tida como uma pessoa de extrema bondade, sendo também alguém que tinha 

“mistério”, ou seja poderes extra humanos de curar, de oração e de adivinhação. Durante a 

vida de padrinho Pedro e após sua morte, ela manteve e conduziu a romaria de Santa Brígida. 

 

1.3 - Pedro Batista e o projeto de construção de uma cidade e de um povo. 

 

A chegada a Santa Brígida deu inicio a novos desafios. Pedro Batista precisava 

acomodar as pessoas que o seguiam. Como a massa era formada por agricultores, e tinha 

consigo um grande contingente de mão de obra,  conseguiu arrendar as terras dos locais, para 

desbravar a mata, criar áreas cultiváveis e impulsionar a agropecuária. (GONZALEZ 

2008:47). A forma de cultivar a terra era coletiva nos chamado ‘batalhões’, permitindo ao 

lavrador cultivar áreas maiores (QUEIROZ. 1977:296).  

O Coronel João Sá percebeu que os romeiros que seguiam o líder iriam aumentar a 

sua força política e o ajudou, não só permitindo que ele permanecesse, como cedendo-lhes e 

posteriormente vendendo-lhes terras. Os seguidores de padrinho, vinham dos mais variados 

lugares do nordeste e em situações diferentes. Havia aqueles que vendiam suas terras e 

vinham comprar outras em Santa Brígida e outros vinham sem nada para começar uma vida 

nova ao lado dele. Incentivava a plantação de culturas não muito  comuns na região como o 

algodão, a palma e melancia, para o comércio, ao mesmo tempo  em que não negligenciava as 

roças de feijão, milho e mandioca para ao consumo do povo, incentivando também a criação 

de gado.(QUEIROZ .1977:297) 

A perseguição também não parou. Felipe Borja de Castro, o encarregado da 

segurança pública de Jeremoabo importunava-o constantemente, acusando-o de 

curandeirismo e fanatismo religioso, esta situação somente cessou com a interferência do 

coronel, que conseguiu a  transferência  do primeiro.  

Com o tempo a prosperidade de Santa Brígida e particularmente do grupo de 

romeiros era visível. Pedro Batista possuía as fazendas da Oliveira, da Gameleira (hoje 

chamada de Colônia, que posteriormente dou ao Governo Federal para lotear e partilhar com 

seus romeiros) e do Batoque. Possuía caminhões,  tratores e máquinas. Construiu sua casa (na 

época a melhor do lugar), um hotel para abrigar os que o procuravam, seja para negócios os 

para curas, conseguiu a nomeação de uma professora, abriu duas escolas primárias, comprou 

um gerador elétrico para iluminar `a noite, o povoado. Construiu estradas, mercados,  e açude. 
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Ele contou a Maria Isaura Pereira de Queiroz (1977:299) que o sistema “era uma espécie de 

cooperativismo”, em que os recursos que recebia por doação e presentes serviam para 

emprestar e auxiliar aos necessitados. Recebia doações em dinheiro, grãos, bichos de 

estimação até crianças para adotar e ele a nada recusava (QUEIROZ. 1977:296). 

Uma das histórias que mais aparecem nas conversar dos romeiros, é que Pedro 

Batista não prometia a seus seguidores uma vida de alegrias e sim de sofrimento,  e que para 

segui-lo, mais do que trazer dinheiro ou bens deveriam trazer um saco de paciência, pois a 

jornada seria de sacrifícios e dificuldades.(Dindinha 08-03-2012). Esse discurso estava de 

acordo com que padrinho pregava, que o sofrimento, a caridade e a vida regrada, eram formas 

de conseguir a salvação. 

Por conta da chegada e constituição este grupo religioso, a cidade se dividiu em duas 

facções antagônicos, os “romeiros” e os “baianos”. Este segundo grupo tinha comportamento 

diferente, mais violentos, bebiam, fumavam, as mulheres vestiam-se de forma mais 

escandalosa e tinha uma reputação de ‘escandalosas e despudoradas’. Os baiano são descritos 

como violentos, desorganizados, vivendo em anomia27(Queiroz.1977: 300).  

Exercia o papel de administrar do lugar, resolvia as querelas entre os romeiros, pois 

os baianos, admitia não serem da sua responsabilidade e os deixava a cargo da justiça. 

Governava com muita autoridade e rigidez, além de exercer o papel de mentor espiritual do 

grupo. Cercava-se de um staf administrativo. Havia romeiros mais abastados e outros com 

menor poder aquisitivo, mas  embora existisse uma hierarquia administrativa, e diferença 

fiananceira, todos eram considerados como iguais em relação a posição social, não havendo a 

formação de camadas distintas . (QUEIROZ 1973.101). 

Mas a liderança de Pedro Batista não estava baseada apenas na sua capacidade de 

empreendedorismo e de administração. Diferentemente dos outros líderes, esteve sempre ao 

lado do poder. Dizia que não queria que seus romeiros causassem problemas para as 

autoridades (NASCIMENTO.2009:60), e estas alianças políticas, foram fundamentais para o 

sucesso do movimento. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 - Este termo foi cunhado por Durkheim em seu livro O Suicídio, usado para mostrar que a sociedade funciona 
precariamente em decorrencia da divergencia entre as normas sociais, ou mesmo, em situações extremas, a 
suspensão delas .!
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A liderança do velho Pedro estava baseada também nos seus poderes extraordinários 

em aconselhar, prever o futuro, curar e ler o pensamento alheio. Tudo sabia e tudo conhecia. 

Efetuava curas milagrosas e principalmente quando se tratava de doenças do espírito, doenças 

nervosas e ataques furiosos de loucura . Na cura, só em pedir a benção a ele a pessoa já ficava 

curada (MOTT 1968:25). Colocava as mãos sobre as garrafas de água e benzia, e esta água 

servia de remédio para todos os males. Seu Zé. conta:”... – era numa vasilha, numa garrafa 

mandavam encher um vidro branco e quando acabava ele pra curar aquela água, ele benzia, 

botava a mão na boca daquela vasilha e pronto.” (Entrevista parte um -11/03/2012) 

Com isso ele se transformou no maior líder político e religioso do lugar, e seus 

romeiros votavam em quem ele indicasse.  Inicialmente era chamado de velho Pedro, mas 

depois de padrinho Pedro Batista. Efetivamente tinha o papel de pai protetor, “um parentesco 

espiritual, mais importante que o de sangue porque é sagrado”. (QUEIROZ.1977:299) . 

Acreditavam que tudo o que vinha do padrinho tinha poderes mágicos, sobrenaturais. Vivia 

durante todo o dia cercado de pessoas, na maioria mulheres. Também pensavam que ele era a 

reencarnação do padre Cícero. (MOTT. 1968:24). 

O líder exigia de seus romeiros um comportamento exemplar. Não poderiam se 

envolver em brigas, não deveriam reagir as provocações da população local não poderiam 

fumar, beber, jogar ou dançar (exceto nas danças religiosas), ter relações extra conjugais. 

Exigia recato das pessoas, tanto no comportamento social quanto na forma de se vestir. O 

grupo dos romeiros tinha uma grande solidariedade entre si que permitia além do trabalho nos 

“batalhões”, a socorrer velhas e viúvas desamparadas. A fraternidade era uma regra 

fundamental e nela que se apoiava os comportamentos morais e religiosos. A  generosidade e 

o desprendimento eram apontados como suas maiores qualidades. Tudo era comum a todos 

sob a administração dele.  

A liderança era tão forte que qualquer acontecimento a ele era dada ciência, as 

pessoas se aconselhavam para as ações mais comuns, como realizar um negócio ou uma 

viagem. Além dos romeiros que moravam em Santa Brígida, acorriam muitas outras pessoas 

que vinham vê-lo e depois voltavam para suas casa, em busca de cura ou de conselhoe estes 

também se consideram romeiros, pois viviam de acordo com as regras de Pedro Batista. 

As divergências mesmo entre romeiros existiam, não estavam vivendo no paraíso, 

mas ele próprio tratava de dar fim a essas querelas e decidir quem tinha razão e quem não 

tinha, e com sua autoridade acabava rapidamente com a contenda. Tinha o poder de Juiz. Seu 
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Lindo, contou-me que tinha pulso forte, e que quando o sujeito não queria obedecê-lo ele 

excluía do grupo . (Entrevista  10-03-2012) 

Desta forma padrinho Pedro comandou seu povo até 1967, quando morreu, deixando 

o grupo aos cuidados de Madrinha Dodô. 
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Capítulo 2  
 
 

Pedro Batista, Madrinha Dodô e a religião inventada  
 

 
2.1. – Que religião é essa? Como categorizá-la 

 
 

Pedro Batista e Madrinha Dodô inventaram uma religião. Antes deles as atividades 

religiosas eram esparsas, como já citei anteriormente, o padre visitava em intervalos de tempo 

muito longos. Juntando elementos do catolicismo popular  do conhecimento do mundo e das 

experiências que vivenciaram, inventaram uma religião em Santa Brígida. Quando falo  

inventar  refiro-me ao conceito definido por HOBSBAWN, quando trata da invenção da 

tradição que diz: 

 

 
“...entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou 
abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar 
certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, 
automaticamente, uma continuidade em relação ao passado.” (2012:12) 

 

O catolicismo por eles criado pode ser chamado de catolicismo popular ou 

catolicismo sertanejo. Catolicismo popular é um conceito diferente para cada autor. Herança 

dos colonos portugueses, caracteriza-se pela devoção aos santos, como forma de proteção, 

resolução dos problemas ou salvação. As práticas são nas famílias e nas pequenas localidades 

rurais. A reunião pode acontecer na casa de alguém ou na capelinha, onde rezam o terço, ou a 

novena. Nele os leigos assumiram as funções religiosas como rezadores, curandeiros, 

parteiras e conselheiros. (CRUZ.2010: 18-20) 

Há ainda a possibilidade de um conceito mais específico, o de Catolicismo Popular 

sertanejo defendido pelo autor acima indicado, que caracteriza-se por:  

 
“O Catolicismo Popular sertanejo é uma forma nordestina do Catolicismo 
Popular, que é típico do sertão e tem como núcleo a figura do conselheiro. O 
Catolicismo Popular sertanejo é profundamente marcado pela tradição dos 
beatos e beatas, segundo o costume dos sertanejos com suas cantorias e rezas 
populares; além do medo do diabo e do hábito de rezarem o terço e o ofício. 
Nesse catolicismo as manifestações dos ritos religiosos renovam, mudam. 
Mesmo assim, não significa que os adeptos do Catolicismo Popular sertanejo 
não necessitam mais da intermediação do catolicismo romano, como por 
exemplo, os sacramentos. O ritual do Catolicismo Popular sertanejo seguiu 
uma matriz de um catolicismo familiar. Esse foi o catolicismo difundido no 
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sertão do Nordeste brasileiro pelos missionários através das santas missões, 
sobretudo pelos capuchinhos.”  

 
A definição de Alba Zaluar, é a de uma religião prática, local, “baseada 

principalmente na execução de promessas e na realização de festas aos santos…”(1983:14). 

 
É preciso refletir em relação ao conceito de catolicismo popular, que foi usado 

nos sentidos mas diversos e nem sempre coincidentes. Pode significar muitas coisas, além 

das referidas acima, como pertencer a maioria dos homens, ou provir de estratos inferiores 

da população, ou ainda ser uma religião extraoficial (FERNANDES.1984:1). Além disso 

não há um catolicismo popular ‘puro’ , nem único há ações do catolicismo popular na 

igreja romanizada ou vice-versa, mas o termo foi escolhido na falta de um termo melhor 

que definisse esse tipo de catolicismo, em contraposição aquele praticado pelos padres e 

que seguem as ordens de Roma, mas tendo ciência de que sob o dossel do conceito muitos 

catolicismos se enquadram.  

Claudia Mura (2012:11) em sua tese em que trata dos pankararus do Brejo dos 

padres e que tem uma estreita relação com a romaria de Santa Brígida, vez que Pedro 

Batista morou um certo tempo entre eles, rejeita o termo. Porém a motivação da autora é 

compreensível posto que a religião pankararu, transcende o catolicismo popular, já que a 

maioria das práticas religiosas deste grupo difere daquelas praticadas pelos romeiros, por 

terem diferentes sistemas de crenças, tendo alguns pontos de intercessão, mas não a sua 

totalidade.  

Optei pelo termo catolicismo popular ou sua variação de sertanejo por entender 

que melhor se adequa para compreender a religião de Santa Brígida, um catolicismo que 

prevê pagamento de promessa, culto aos santos, religião autosuficiente, pouca intervenção 

dos padres, rituais funerários próprios, orações como benditos, excelências e ofícios,  

romarias, comunicação com espíritos e rezadeiras, e que foi indubitavelmente criado a 

partir do velho Pedro, mesclando a compreensão da religião calcada nas experiências dos  

líderes, ao longo de suas jornadas de vida e de fé. 

 

2.2  A religião 
 

 
É possível compreender  e marcar a religião de Santa Brígida em quatro momentos 

distintos: o primeiro fixado antes da chegada do líder religioso que iria do início do povoado 

até 1945, o segundo a partir de sua chegada e se estende até a sua morte em 1967. O terceiro 
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período seria aquele em que a romaria ficou exclusivamente a cargo de madrinha Dodô e que 

iria de 1967 a 1998 e por último, da morte dela até os dias de hoje .   

 

2.2.1 - Primeiro momento :Antes da chegada de Pedro Batista 

 

Antes da chegada de Pedro Batista (1945) o lugarejo era um povoado, com poucas 

casas, em torno de 20, a feira - indicador de prosperidade no sertão nordestino - era 

insignificante (Queiroz 1977:295) e viviam da plantação de milho, feijão e da criação de 

bode. A água vinha de ‘minação’28 e era pouca. Não havia estrada e o lugarejo pertencia ao 

município de Jeremoabo. Apenas uma igreja, sem paredes, uma tapera muito simples onde as 

missas eram realizadas, num intervalo grande de tempo. Um pequeno cemitério, estava 

alocado atrás dela, cercado com um muro para que os animais não entrassem, conta seu Lindo 

(Entrevista 10-03-2012), e ele mesmo se recorda dos casamentos que assistiu nessa igrejinha. 

Dona Cleide a descreve: 

 
“... era pequenininha, coberta mas não era fechada, era um batente, como era ali o de 
Esmeralda, tinha o altar o padre vinha celebrava a missa, tinha porta, os meninos 
brincavam na parede, meu avô tinha um cipó daqueles que faz de couro de gado e 
põe numa vara, quando os meninos subiam ele batia para correr”. (Entrevista Dona 
Cleide 05-12-2012) 

 

Queiroz diz (1977:295) que “...tinham tão pouca religião os habitantes que a capela 

estava transformada em curral de bodes: morava dentro um rapaz com seu rebanho.” Não era 

a falta de igreja ou padre que tornavam esses moradores pouco religiosos, aliás não eram 

pouco religiosos. Concordo que a assistência espiritual era inconstante, por parte da igreja 

oficial mas possuíam festas religiosas, novenas e missas. Essa mesma interlocutora, a baiana 

mais antiga com 93 anos de idade e muita lucidez, conta como era a vida religiosa do lugar 

antes da chegada de Pedro Batista. Detalha que na semana santa nos “dias grandes”29 varavam 

toda a noite rezando, em vigília `a luz do candeeiro, e que rezavam ofícios. O que não havia 

era um agenda religiosa tão intensa, como a que surgiu com a chegada de Pedro Batista. 

Interessante perceber que a religiosidade era ainda um dos motivos que reuniam 

pessoas, pois não era comum comemorarem os casamentos, tampouco batizados, conforme 

deixou claro Dona Cleide, mas reuniam-se na semana santa para as orações. Essa igreja e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 -Termo usado para a água que brota da terra, nas pedras. 
29 -são chamados assim a quarta, quinta, sexta-feira da semana santa. 
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cemitério ficavam na primeira praça que encontramos ao chegarmos na cidade. 

Posteriormente, foi transferido o templo para onde hoje está edificada a Igreja de Santa 

Brígida e o cemitério para onde hoje encontramos o cemitério dos “baianos” na entrada da 

cidade, isso antes de 1945, de modo que a igreja da qual Queiroz fala, considerando a data em 

que ela esteve em campo -1955- já se tratava da igreja que hoje é a de Santa Brígida, e que 

segundo ela foram os próprios alagoanos recém chegados que a reconstruíram e a pintaram 

(1998:19). Antônio França, pesquisador, confirma que quando da chegada de Pedro Batista, a 

igreja de Santa Brígida já existia.  

Na morte enterravam na terra a sete palmos e as orações eram realizadas pela própria 

família. Havia já neste período rezadeiras que rezavam terços, ofícios, e orações e uma 

especial dona Joana que “rezava de ramo”30 de quebrante e de olhado (Cleide -5/12/2012) . 

Os dados sobre esta época são escassos, e o que existe faz parte da memoria dos 

“baianos” que moravam no lugar antes de 1945, mas muitos já morreram e outros, em 

decorrência da idade não conseguem lembrar com precisão. 

 

 
2 .2.2 – Segundo momento: A partir de Pedro Batista 
 
 

A partir de 1945, os líderes religiosos criaram práticas religiosas, com características 

muito particulares. O velho Pedro, como inicialmente era conhecido, pregava uma vida longe 

do pecado e das tentações da carne. O cotidiano desse grupo era dividido entre o trabalho na 

roça, o cuidado da casa e a busca de água nas duas fontes, um trabalho feminino por 

excelência, e a oração. 

Acreditavam que a penitência e a caridade eram as melhores formas de alcançar a 

salvação. Esses agricultores, homens e mulheres viviam do duro trabalho na terra de dia, e 

durante as noites, compareciam as rezas e orações. A busca dos conselhos do padrinho não 

era apenas de ordem material, como bons ensinamentos que melhorassem suas vidas, mas era 

também a salvação de suas almas. Dizia que a penitência, a oração, as procissões, as danças 

de São Gonçalo ajudavam a alcançá-la.   

Viviam como um grupo unido pelas mesmas crenças, trabalhavam juntos em sistema 

de “batalhão”31, dividiam a comida, exercitavam a caridade e a fraternidade. A religião era o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 rezar de ramo é o ato da rezadeira retirar um pequeno molhe de folhas de uma árvore, com ele fazer um molhe 
e usá-lo para benzer a pessoa. 
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que dossel que unia todos os irmão na fé. O grupo buscava acima de tudo a fraternidade, tanto 

na vida, na sobrevivência, na fé e na salvação, pois durante a penitência, se houvesse uma 

pessoa intrigada com a outra, esse fato estragava a reza e o grupo todo era prejudicado, como 

pontua Maria Isaura Pereira de Queiroz (1977:303.).        

No que respeita a questão religiosa, padrinho tinha lá suas diferenças com a igreja 

católica e a recíproca era verdadeira. Não chegou a um rompimento, mas ele desaconselhava 

seus seguidores a se casarem ou a se batizarem na igreja, sendo considerado como intolerante 

pelo padre de Jeremoabo. O motivo da indignação do velho era que os padres apareciam 

anualmente, e as pessoas não poderiam esperar tanto tempo para se casar ou batizar, e que 

além disso cobravam muito caro pelos serviços religiosos, explorando o já tão sofrido povo 

sertanejo. Também não tolerava as relações espúrias que os padres mantinham com as 

mulheres (GONZALEZ.2008: 90). Mas a despeito dessas tensões, o padre era chamado para 

inaugurações, como a do gerador de energia elétrica e ficava gratuitamente hospedado no 

hotel de padrinho. Acredito que a tolerância de padrinho aos padres tinha fins políticos, pois 

ele optou em conviver pacificamente com o poder, mas também por influência de madrinha 

Dodô que tinha uma longa história religiosa com os sacerdotes e outra visão sobre eles. 

A religião praticada por eles tinha elementos vindos das suas experiências anteriores 

juntando crenças do espiritismo, como pontua Queiroz e dos próprios indígenas, cuja presença 

era significativa na região. Um dos exemplos claros disso era a comunicação com os espíritos. 

Espíritos esses que poderiam ser guias espirituais - protetores que ajudavam as rezadeiras na 

cura - ou espíritos malignos que se apropriavam dos corpos das pessoas e precisavam ser 

retirados. O próprio  Pedro Batista era especialista em dominar os espíritos que perturbavam 

as  pessoas deixando-as em desatino, e que explicava dizendo que eram espíritos que morriam 

e porque não acreditavam na morte ficavam a atormentar os vivos e a causar-lhes doenças 

(QUEIROZ.1977:300). Ele mesmo disse que a religião católica servia para aqueles que 

estavam encarnados na matéria, e a religião espiritual para aqueles que se transformam em 

espírito. Explicou sua visão religiosa assim: 

 

 
“No mundo só há duas religiões certas, a espírita e a católica” 
(QUEIROZ.1977:300) 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31F! é um sistema de trabalho coletivo, onde um grande número de pessoas trabalham juntas conseguindo, por 
esta razão cultivar maiores extensões de terras. 
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A religião praticada era  auto sustentável, uma vez que tinha um grupo de mulheres e 

homens rezadores que batizavam, encomendavam os mortos, conduziam o culto religioso, os 

ofícios, os benditos, as novenas.  

Havia uma divisão das atividades. Ele tinha o controle  sobre tudo, era o líder maior, 

tratava do bem estar de seu povo, decidia o que plantar, como vender, a quem ajudar, o que 

melhorar na cidade, mas também aconselhava, retirava o espírito perturbador, ensinava 

remédio, benzia a água e a distribuía para a cura. Era também um líder político e tinha uma 

aliança com o coronel João Sá que perdurou por toda a sua vida, tanto que a criação do 

município de Santa Brígida só aconteceu em 1963, após a morte do coronel. Madrinha Dodô, 

cuidava  das rezas, aconselhava as moças e era responsável pelas penitências. 

Padrinho era considerado alguém com poderes extraordinários, alguns acreditavam 

ser ele a encarnação de Padre Cícero outros pensavam que não, mas todos eram unânimes em 

admitir que era dotado de poderes sobrenaturais, crença tão forte que as pessoas ajoelhavam-

se perante ele, pediam-lhe a benção e conselhos. Seu Lindo em entrevista concedida no dia 

10-03-2012, diz: 

 
“ele não era uma pessoa normal como a gente não, ele tinha uma força superior.Se a 
gente ia viajando, `as vezes ia  até de carro, se ele encontrava um romeiro dele no 
caminho ele mandava parar o carro, não descia mas chamava (o romeiro se 
aproximava) e ali fazia a sua devoção, tirava o chapéu dava a benção ele não 
passava de graça...” 

 
 Vivia cercado de pessoas diariamente, principalmente mulheres e dizem que 

recolhiam a água que ele se banhava, por ser um remédio milagroso. Era, segundo contam, 

possuidor do poder da adivinhação, de aconselhamento, de abençoar a água e transformá-la 

em remédio. 

Além disso tinha um dom especial para curar os loucos. O caso mais famoso é o de 

Antônio Clarindo. Sua história foi contada por seu Lindo e mais detalhadamente por seu 

Carlito e por seu José que pelo impacto que causou, passou a  fazer parte da construção da 

identidade de Pedro Batista. Ele era um homem louco e violento que chegou a Santa Brígida 

amarrado. Todos o temiam porque era muito forte e ameaçava as pessoas. Padrinho mandou 

soltar e rezou na cabeça dele. Clarindo ficou um tempo morando em Santa Brígida e somente 

voltou para sua terra natal depois que obteve a cura total. Seu Carlito conta que ele o chamava 

de ‘vermelho’ e que enquanto estava em tratamento era ele quem lhe levava comida, já que 

padrinho destinou uma casa onde Clarindo deveria ficar recolhido.Com o passar do tempo e 

com a cura do mesmo tornaram-se, ele e seu Carlito, grandes amigos. Clarindo é o caso mais 
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significativo mas houve muitos outros, como o de Expedito, narrado por Seu Lindo 

(entrevista 12-03- 2012): 

 
“..– é do povo dos Bonifácios, chegou doido aí amarrado, seu Pedro disse: - solte ele 
e o povo: - solte não ele corre. E seu Pedro: - corre não, senta ele aqui perto. Ele 
sentou e não correu de jeito nenhum. Seu Pedro sentou e botou a mão na cabeça 
dele, sei que ficou morando por aqui, eu conheci ele. 
Silvia (esposa de seu Lindo)– o nome dele era Expedito 
Lindo – isso expedito, esse veio amarrado aí montado a cavalo e seu Pedro disse: - 
porque ele veio assim amarrado? Porque ele corre. Ele não corre não, ele não vai 
correr daqui não e ele disse :- não vou correr não meu padrinho, não vou correr “ 

 
 

A construção da igreja de São Pedro aconteceu por causa das tensões entre os dois 

grupos “romeiros” e “baianos”. Os romeiros foram impedidos de usar livremente a igreja de 

Santa Brígida e este fato motivou a construção desta que é conhecida como a igreja dos 

romeiros. Na entrevista com Dindinha ela conta a história assim:  
“Meu padrinho não tinha igreja ainda, aí o pessoal começava a fazer as penitências, 
as rezas, na casa de meu padrinho... Tinha a igrejinha, a igrejinha era bem 
pequenininha. Quando  foi um dia madrinha Dodô foi passando com os penitentes, 
aí tinha uma senhora na porta da igreja, Madrinha Dodô  foi e mandou.... vai 
compadre João (que era João Oliveira, um penitente) vai e pede ali aquela senhora 
pra entrar com a santa cruz e fazer uma rezinha aí dentro. Elas não deram ordem 
para a cruz entrar, aí madrinha Dodô disse: - vamos se embora, tá certo, Deus 
abençoe comadre .Ela era assim.” 
“Os romeiros contaram para padrinho o acontecido. Meu padrinho perguntou se eles 
responderam aos baianos. E eles disseram que não e que madrinha Dodô tinha os 
abençoado. Ele disse:- é assim que romeiro meu é assim que eu quero, se responder 
aos baianos, se tiver uma proposta uma palavra com os baianos não é meu romeiro 
não. Vamos ter paciência que um dia nós vamos se reunir e vamos fazer uma igreja 
para nós porque o lugar é deles e a igreja também, o lugar não é nosso” (entrevista 
03-03-2012). 

 
E Antônio França completa:  

 
“A de Pedro Batista, ele viu a necessidade de construir, pois tinha aquela questão de 
animosidade com os baianos, de modo que os romeiros carregaram pedras nas 
cabeças para construção da mesma, minha família participou, inclusive. Ele teve o 
cuidado de mandar construir como uma Casa de Oração, sem a torre, para que os 
padres não tomassem conta. A principio o padroeiro iria ser São Gonçalo, mas por 
conselho de Dr. Portela, que inclusive doou a imagem de São Pedro, ficou como 
padroeiro o mesmo, pela coincidência dos nomes e que o próprio Pedro Batista seria 
homenageado também.  Após a morte de Pedro Batista, Madrinha Dodô mandou 
construir a torre” (entrevista em fevereiro de 2013) 

 

Desses dois grupos “baianos” e “romeiros” o que os diferenciava,  além da conduta e 

do modo de vida, era a vestimenta. Como conduta pregavam a generosidade e o 

desprendimento. Praticavam a  solidariedade tanto na vida quanto na morte, principalmente 
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em épocas de calamidade e dificuldades, acolhiam os desamparados como as velhas, viúvas e 

as moças solteiras, ajudando a sustentar . (QUEIROZ.1977:302).  

O conselheiro Pedro, não realizava ritos ou cerimônias religiosas, ele aconselhava, 

curava, benzia, administrava o povoado, no tocante aos conflitos e a vida econômica e 

política. Como a autoridade era centralizada nele, qualquer festa de santo, qualquer ritual 

novo que fosse inventado, tinha que passar pela sua aprovação. Incentivava a realização de 

novenas, procissões, penitências, danças de São Gonçalo, embora nunca delas participasse 

nem as dirigisse pessoalmente. Mas tinha perto de si pessoas religiosas que organizavam e se 

responsabilizavam por uma infinidade de práticas religiosas, com seu consentimento e 

proteção (QUEIROZ,1977:300). A responsabilidade estava a cargo de sua parceira Maria das 

Dores, madrinha Dodô, uma “moça velha”32 que ficou ao seu lado durante toda a sua vida. 

 Os recursos para os enterros sempre foram uma preocupação histórica. Muitas das 

irmandades tiverem sua origem a partir da busca de enterros dignos para seus membros. 

Madrinha Dodô se responsabilizava pelos rituais funerários, arrecadava fundos, pagava a 

mortalha  e  caixão e conduzia as rezas. Entre os romeiros, buscavam ser enterrados em 

caixões, pois ser enterrado em redes representava a mais absoluta pobreza, e os romeiros 

também exerciam a ajuda mutua, financiando os funerais.  

Os  romeiros andavam com roupas compostas, priorizavam a cor branca e usavam 

lenço na cabeça amarrado atrás, na altura da nuca. Tanto os homens quanto as mulheres usam 

um forro por baixo da vestimenta para anular a possível transparência. Nas mulheres chamam 

de ‘camisa’, uma combinação feita de tecido fino e nos homens um calção mais ou menos até 

a altura do joelho que colocam por baixo das calças.  Os entrevistados são unânimes em 

afirmar que segundo Madrinha Dodô a roupa era a vestimenta do corpo e os forros a da alma.  

Queiroz diz que as baianas gostavam de vestidos decotados e sem mangas, e que 

usavam pintura no rosto (1998:18). Essa afirmação me causou certa estranheza, pois quando 

entrevistei Dona Cleide (baiana), ela afirmou que usavam forro e anágua por baixo da roupa, 

e que suas roupas tinham muito pano e muitos babados, sendo portanto muito comportada. A 

própria solução foi dada pela autora quando narra que : 

 
“Do lado dos baianos, os velhos encararam com certa simpatia o modo de vida dos 
alagoanos, dizendo que é gente boa, e as velhas baianas se vestem ainda da maneira 
pela qual hoje se vestem as mulheres alagoanas. Deploram os costumes hoje 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 -moça velha ou moço velho são expressões usadas para pessoas com uma certa idade, porém que conservam a 
castidade, sem nunca ter tido intercurso amoroso, sendo totalmente puras. O significado mais usado do termo 
refere-se a pureza.!
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vigentes, no seu próprio meio e acham que antigamente a vida era mais 
decente....”(QUEIROZ. 1998:21) 

 
Lia Fukui, que fez pesquisa na região nos anos de 1967 e 1969 também diz que as 

baianas mais velhas usavam roupas compostas(1979:202). Assim o modo de vida mais 

‘escandaloso’ era debitado as baianas jovens, não as idosas, não sendo possível usar a 

generalização indicada por Queiroz, apontando as baianas como um conjunto único, com 

atitudes únicas, havia pelo que pude perceber, no mínimo esses dois grupos: jovens e velhos 

A autora cita que as pessoas que ficavam bêbadas, as mulheres que viviam 

escandalosamente com relacionamentos afetivos espúrios e bebedeiras eram as baianas e os 

homens violentos, brigões e beberrões eram também os baianos. Esta visão gerou nos baianos 

um ressentimento por conta da estigmatização de ’violentos’ que lhes foi imputada. Na 

verdade ser violento fazia parte do ethos do homem sertanejo, enquanto ideal de 

masculinidade e virilidade, conforme defende Renato Nascimento, com muita propriedade. 

(NASCIMENTO, 2009:150) 

O exercício da vida ascética juntamente com a lida na terra eram penosos, e o que 

poderia ser categorizado como diversão, como as danças, passou a fazer parte da religião já 

que as mesmas eram dançadas como forma de penitência. Melhor colocando a questão, a vida 

religiosa incluía danças como forma de penitência. O traço penitencial é fundamental entre os 

romeiros, como forma de salvação. Então trouxeram para a cidade a penitência de São 

Gonçalo como pagamento de promessa tanto de vivo quanto de morto, a dança de São Jorge e 

Santa Joana, a penitência de Nossa Senhora da Boa Morte, São Francisco, dentre tantas 

outras. 

 Criou-se um vasto protocolo religioso. Todos os dias `as  seis da tarde, como ainda 

hoje acontece, os romeiros rezavam os ofícios na igreja de São Pedro. No transcurso da 

semana cada dia o ofício era, e continua sendo, dedicado a um santo ou a uma causa diferente.  

Segunda-feira – Nossa Senhora do Carmo 

Terça feira- São Francisco 

Quarta feira – Nossa Senhora da Soledade 

Quinta feira  - Bom Jesus 

Sexta-feira –Rosário da Santa Cruz 

Sábado –Rosário das Agonias ou de nossa Senhora da Boa Morte 

Domingo -Rosário do Espirito Santo 

Faziam, acompanhadas de madrinha Dodô, varias caminhadas penitencias, ou 

romarias à serra da Canastra, ao Batoque, à Colônia (antiga Gameleira), ao km 40 e até a 
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Juazeiro do Norte, CE. Madrinha Dodô tinha uma forte ligação com padre Cícero, e alguns 

citam que ela foi copeira da casa dele. Este dado não sabemos se faz parte das representações 

criadas em torno dela, ou se realmente aconteceu, mas que ela morou em Juazeiro, e era sua 

devota, isso é real.  

Além das orações diárias, havia novenas nas casas, muitas procissões e visitas aos 

doentes. Criaram várias irmandades com fins específicos e outras tantas penitenciais. A 

Irmandade das Beatinas, fundada em 30-05-1966, tinha Madrinha Dodô como presidente e 

seu Carlito como secretário. Era formada por moças solteiras sem vocação para o casamento, 

penitentes, cuja roupa era branca com fita azul. A data para se reunirem não era fixa, dependia 

de madrinha a marcava (Mott.1968:63). A irmandade de São Vicente, fundada em 29-01-

1967 por seu Carlito, tinha reunião todo domingo. Ele já frequentava essa irmandade em 

Água Branca, sua terra natal, e quando chegou em Santa Brígida pediu autorização para Pedro 

Batista, e ele concedeu. Objetivava arrecadar fundos para auxiliar os mais pobres.  

Havia a irmandade de Jesus Sacramentado, fundada por Dona Madalena juntamente 

com madrinha Dodô (MOTT.1968:45), e a de Nossa Senhora da Boa Morte, citada por Luiz 

Mott em seu primeiro diário de campo. Ainda havia as madalenas, moças vestidas totalmente 

de branco, que rezavam pelas ruas; os penitentes, um grupo exclusivamente masculino e com 

identidade preservada, que rezavam pela alma dos mortos e  caminhavam pela cidade após as 

23 horas, sendo proibido fitá-los, e dos quais tratarei no capitulo 3. 

Dodô também reunia as moças para lhes ensinar a dançar e a cantar os novos 

benditos que ela compunha, pois até hoje não foram criados outros benditos além daqueles 

criados e ensinados por ela. Também fazia parte da vida cotidiana dos romeiros dar 

assistência material e espiritual aos mortos. Então participavam dos velórios, dos enterros e 

das visitas de cova33, que serão mais detalhadamente tratadas no capitulo 4. 

Padrinho Pedro Batista morreu em 1967, no dia 11 de novembro, depois de um longo 

período doente, não andava mais e passava os dias ou sentado em sua cadeira ou deitado na 

rede. Sua morte está envolvida numa aura de mistério, primeiro porque ele tinha desmaios e 

períodos de inconsciência, em que se  ausentava do corpo por algum tempo e depois retornava 

e os fiéis acreditavam que também desta feita retornaria. Era acometido de  apneosfixia uma 

doença que apresenta sintomas de redução dos batimentos cardíacos e parada respiratória, 

mas seguidas vezes retornou `a consciência.(RIEDL 1999:11) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 -Ritual que corresponde à missa de sétimo dia e que consiste em visitar à cova do defunto, enfeitá-la, limpá-la 
e dizer vária rezas. Pode ser feita quando completa mês, ou ano do decesso.  



!

! 44!

Seu Zé, que cuidou de padrinho durante os quatro anos em que esteve doente, conta 

que ele não andava mais, precisava estar apoiado em alguém e passava os dias se deslocando 

da rede para a cadeira ou para uma preguiçosa. Além disso ele dava um “trepasse”  diz ele:  

 
“E ele deu assim um negócio, aquela passagem. Ele ficou parado, eu pegava  no 
pulso não batia, pegava no coração, não batia não. O  coração dele ficava parado, e 
era alta noite e eu pensava o que é que eu podia fazer, porque  se eu falasse um 
negócio daqueles o pessoal dentro de casa havia um alvoroço grande, aí eu ficava,.... 
enquanto o coração dele não batia, o meu só faltava sair pela boca, em pensar o que 
podia ser. Eu botava a mão no coração dele e não batia e o pulso parado, parado, a 
feição dele mudava, que parece que ia para o outro mundo...naquele mesmo 
(momento) ele dava uma suspiração que parecia que vinha do outro mundo e 
naquela suspiração que dava, continuava ressonando, parece que era uma coisa que 
o espírito dele tinha afastado e depois pronto”.(Entrevista parte um -11/02/2012). 

 
 

Três dias antes, madrinha Dodô mandou chamar dona Cristina34, rezadeira, para  

rezar nele, algo que ela fazia diariamente, mas nesse dia específico queria saber se ele estava 

`a beira da morte. O protetor dela, depois de rezar de uma forma muito diferente, que até 

então ninguém conhecia, se identificou como um anjo e disse que viria buscá-lo para 

separação definitiva dentro de três dias. E que no dia de sua morte, os romeiros olhassem para 

o céu que veriam um céu diferente naquela hora (Dindinha 08-03-2012). Uma semelhança 

com a morte de Jesus Cristo quando escureceu as três da tarde, bem como com a anunciação 

da morte de Maria, mãe de Jesus por um anjo. E ele morreu dentro de três dias e foi exaltado 

por Dona Cristina, rezadeira. 

Na véspera de sua morte, contam relatos da época, que ele disse estar próxima sua 

partida. `As quatro da tarde do dia 11, faleceu. Demorou sessenta e seis horas para ser 

enterrado, e o corpo estava intacto, só um pouco arroxeado o nariz e os olhos, exalando odor 

de rosas. Dona Priscila contou a Mott que ele nunca iria cheirar mal, e isso significava que a 

alma queria voltar para o corpo. Assim ficaram no cemitério fazendo vigília a padrinho até 

que efetivamente seu corpo descesse `a terra. (MOTT.1968:09). 

O corpo de Pedro Batista levou cerca de 66 horas para ser enterrado, e até hoje todos 

narram que ele não entrou em decomposição e que cheirava rosas. Depois do velório na casa 

dele, o corpo foi levado para o cemitério e ficou em cima da cova, o caixão aberto esperando 

outras pessoas chegarem. Seus romeiros acompanharam durante todo e esse tempo. Cátia, 

irmã de seu Carlito, contou-me que ela e várias pessoas dormiram no cemitério, no chão ao 

lado do corpo de padrinho. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 -Dona Cristina, rezadeira é mãe de Dindinha 
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Após sua morte a cidade ficou triste, silenciosa, quase não havia romeiros vindo de 

outros lugares, poucas festas aconteciam na igreja, bem como poucas danças de São Gonçalo. 

Apenas rezavam `a noite . (MOTT 1968:13). 

 

2.2.3 –Terceiro momento: Madrinha Dodô 
 

 

Com a morte de Pedro Batista em 1967, Madrinha Dodô foi a herdeira natural e ficou 

a frente da romaria até sua morte em 28 de agosto de 1998. Embora estivesse mais 

preocupada com as questões da fé, sem ter interesse na liderança política da romaria, 

desempenhou muito bem o papel de mãe espiritual dos romeiros, tanto que em Santa Brígida 

hoje ela é muito mais lembrada do que Pedro Batista, talvez porque morreu há menos tempo. 

Apesar da sucessão de madrinha Dodô ser algo desejado e esperado houve um 

movimento que pretendia ocupar o lugar de padrinho. Essa revolta conhecida como “birimba 

pau”, onde um grupo denominado de Xangó (candomblé), buscava ocupar o lugar de 

padrinho e o evento resultou em três mortes. 

Seu Lindo prefeito `a época e entrevistado por mim, conta que eles estavam 

arranchados na serra da Canastra praticando seus rituais, enquanto padrinho ainda era vivo. 

Este comunicou ao delegado local o que estava ocorrendo e pediu providências. O delegado, 

mandou que eles descessem da serra sob pena dele mesmo ir buscá-los e eles obedeceram. 

Ficaram na cidade praticando seus rituais. No dia 21 de dezembro de 1967, quarenta dias após 

a morte de Pedro Batista, eles trancaram-se numa casa na rua Francisco Miguel, perto do 

açougue, na cidade. O grupo estava reunido e o delegado bateu `a porta, pedindo que eles 

dessem explicações, pois como tal autoridade, ele precisava saber das festas e do que 

acontecia na cidade. Não deram satisfação “...  ele (o chefe do xangô )chamou a turma e 

disse:- vamos puxar ele (delegado) aqui para dentro para resolver o problema.” E assim 

fizeram. Primeiro deram uma cacetada na cabeça dele e ele ficou meio grogue. O chefe deles 

era um homem chamado João Gustavo. O delegado estava acompanhado apenas do escrivão e 

de um sargento. Zequinha que acompanhava o delegado calçou o pé numa pequena elevação 

da porta e eles, que estavam em cerca de 10 pessoas, não conseguiram puxá-lo para dentro. O 

delegado então se recompôs da pancada e Zequinha disse a ele para se cuidar que ele seria 

morto, então atirou e acertou o líder, João Gustavo e o sub-líder, que ao tentar defendê-lo, foi 

alvejado, vindo os dois a falecer. A munição acabou. O delegado deixou um homem chamado 

Posidônio que fora ex combatente de Lampião e especialista em armas e muito valente, para 
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cuidar do local para que ninguém entrasse ou saísse e foi para Jeremoabo buscar reforço 

policial. Na chegada dos reforços os rebeldes foram presos. 

Esse evento causou muita comoção no lugar. Mas mesmo que buscassem tomar o  

lugar de Pedro Batista `a força não teriam a aprovação dos romeiros, o que provavelmente 

causaria uma grande confusão, pois não seria nada pacífico (Entrevista com seu Lindo em 10-

03-2012). 

A herdeira natural foi madrinha Dodô, reconhecida e aceita pelos romeiros como tal. 

Dodô tinha uma temperamento diferente de seu Pedro, era uma pessoa menos enérgica, porém 

com grande aceitação na comunidade tanto entre os “romeiros” quanto entre os “baianos”. Ela 

vivia do dinheiro obtido pela venda da fazenda Batoque e de doações. Recebia muitas 

doações e igualmente doava tudo o que tinha a todos. As pessoas refere-me a ela dizendo que 

‘ela pegava com uma mão e dava com a outra’ simbolizando de que ela nada retinha para si. 

Madrinha dividia-se morando uns tempos em Santa Brígida e outros em Juazeiro do Norte 

Ceará, onde era chamada de “mãe Dodô”. 

Como viveu 31 anos a mais que padrinho, foi a responsável pela vida religiosa 

durante esse período. Continuou realizando aconselhamento, e acredito que a vida espiritual 

não perdeu em qualidade nem em direcionamento com a morte de padrinho, porque ela já 

vinha sendo a mentora espiritual do grupo, continuou a dar seguimento ao enorme protocolo e 

aos rituais que recheavam diariamente a vida em Santa Brígida. 

Talvez eles tenham sentido falta do protetor que Pedro Batista era enquanto liderança 

política e social, a articulação com o poder e a sua própria proteção a seus romeiros. Mas nas 

questões relativas a fé continuaram muito bem acolhidos por ela. Quando da morte do 

padrinho a fazenda Gameleira, já havia sido doada ao governo para a reforma agrária e o 

Batoque foi vendida logo em seguida, de modo que ela não tinha que se preocupar com a 

administração dos bens, além disso, Dr. Portela, o agrônomo responsável pela Gameleira 

auxiliava Madrinha na festa de São Pedro, e defendia os interesses da colônia junto ao 

governo Federal, bem como era a ligação entre a comunidade e os outros grupos da sociedade 

global (FUKUI.1979:202). O retrato que era o lugar após a morte do padrinho está ricamente 

descrito no texto de Fukui que fez a pesquisa de campo na região nos anos de 1967 e 1969. 

Madrinha vivia cercada de mulheres, a maioria delas que conheceu quando criança, 

que batizou e a quem transmitiu todo seu conhecimento religioso. Muitas das moças e moços 

seguidores dela nunca se casaram, dizem que ela não ‘empatava’ de casar, mas que quando 

tinha a intuição de que o casamento não daria certo, avisava as moças e aquelas que teimaram 

acabaram se arrependendo. Em um certo aspecto a solteirice tinha lá as suas vantagens, pois 
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aqueles que assim se mantivessem, dispunham de mais tempo para a dedicação `as coisas da 

fé. As pessoas são unanimes em afirmar que tanto ele quanto ela eram dotados de poderes 

extraordinários, da capacidade de previsão do futuro, de adivinhação mesmo.  Tinham um 

dom especial. 

Padrinho construiu uma casa para si que fica na rua Castro Alves e madrinha morava 

um pouco nesta casa e outro na sua própria casa, na rua dos romeiros. Uma das características 

mais marcantes da romaria aprendidas com ela, era o oferecimento de comida. Nesta casa 

sempre havia muita comida, que era doada `as pessoas, e ela introduziu o hábito de distribuir 

comida durante, não só as penitências, como também durante as orações, e no dia a dia. Até 

hoje é muito forte a relação com a comida, ela é para ser partilhada, distribuída. Nesta casa há 

na parte dos fundos um espaço para abrigar romeiros, com cozinha e dois quarto, um para os 

homens e outros para mulheres, e banheiros. Quando recebem outros romeiros, fornecem toda 

a comida. A prefeitura dispõe de um funcionário  Paulo, que é cozinheiro, e que cozinha para 

os romeiros nas festas, e quando a romaria de Santa Brígida vai para Juazeiro, ela vai junto 

para cozinhar . Mott conta em seu diário de campo, que percebeu uma relação entre comida e 

satisfação, estar satisfeito é não ter fome (Mott.1968:94) 

Ela organizava romarias para Juazeiro, caminhadas penitencias para a Serra da 

Canastra para o Batoque, para os lugares do interior do município. Os santos eram festejados, 

com muita oração, procissão e novenas. Quando aconteceu a “separação”35, ela estava em 

Juazeiro, e houve um grande conflito acerca de onde ela seria enterrada. Rosa, prefeita e 

romeira `a época, juntou-se aos familiares dela, que moravam em Santa Brígida, e foram a 

Juazeiro do Norte, buscar o corpo. Houve uma comoção pública, que pode ser vista em vídeos 

realizados `a época, com a chegada do corpo. Aconteceu uma outra questão. A prefeita 

propunha enterrá-la na praça ao lado de onde hoje funciona a Prefeitura, para posteriormente 

construir uma capela, mas os devotos desconfiados, consideram o lugar indigno de enterrar 

sua protetora e duas facções de instalaram. A que apoiava a prefeita e a que queria que ela 

fosse enterrada no cemitério de São Pedro ao lado de Pedro Batista. A segunda venceu. 

Por conta de toda essa discussão o enterro de madrinha Dodô foi bastante 

tumultuado. Primeiro porque ela morreu em Juazeiro do Norte -Ce e o padre Murilo, de 

Juazeiro, não queria que ela saísse de lá para ser enterrada em Santa Brígida, assim como não 

queriam alguns romeiros como seu Fernando36. Narram que ele não queria pois se ela fosse 

enterrada lá , ele continuaria lucrando com a organização das romarias, uma vez que desde a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 -separação , viagem  ou mudança, são os termos usados em Santa Brígida para indicar a morte de uma pessoa 
36 -Ele é filho do sub-líder do movimento birimba pau e foi prefeito da cidade!.!
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época de Madrinha Dodô, realizava esse transporte de romeiros tendo inclusive um ônibus , e 

o padre porque agregaria mais uma beata ao panteão já existe em Juazeiro. De qualquer 

forma, segundo os romeiros, ambas as motivações eram por questões financeiras . Porém a 

família, a prefeita e outros fiéis como seu Carlito, queriam o corpo dela em Santa Brígida. Por 

conta disso o corpo ficou muitas horas exposto e contam vários dos entrevistados que ele 

começou a exalar mal cheiro, e a verter sangue. Seu Carlito contou-me que deu muita 

discussão e que ele nem conseguiu fazer o discurso de despedida (07-03-2012). Narram que 

ela dizia que queria ser enterrada no local onde morresse. Desta forma instituiu-se um jogo de  

poder em relação ao corpo. 

 

2.2.4- Quarto momento: Após a morte dos líderes espirituais 
 

 
 
A maioria dos romeiros converteu-se para esse modo de vida, porque muito mais do 

que uma religião é um modo de vida, quando conheceram e seguiram seus líderes, pois a 

convivência foi determinante para transformarem-se em romeiros.  Eles mantiveram a romaria 

tentando ser fiéis aos ensinamentos recebidos e vivenciados. Creio que justamente pelo fato 

da prática da religião exigir um modo de vida diferente, contribuiu para que os convertidos se 

mantivessem fiéis até hoje. São muitos poucos os casos daqueles que  migraram para outras 

religiões. 

A questão foi a sucessão. Percebe-se, pelo pouco número de romeiros novos, que 

estes não conseguiram passar os ensinamentos a seus filhos, nem fazer novos adeptos. Os 

novos fiéis ou são crianças, que estão auxiliando tanto na penitência de Nossa Senhora da Boa 

Morte, como nos demais ritos, ou um grupo de seis rapazes, com idade aproximada de 20 

anos que participam ativamente, juntando sua juventude em auxílio das romeiras que estão 

mais velhas. 

Queiroz já havia chamado a atenção que não havia uma hierarquia muito 

diferenciada entre os romeiros. Abaixo de Pedro Batista existiam dois conselhos executivos e 

deliberativos escolhidos por ele, um para assuntos da vida civil e outro para os da vida 

religiosa e a escolha era feita por padrinho baseada na relação de confiança, e todos viviam 

como irmãos. (QUEIROZ.1977:304). Isso ainda acontece hoje,  e foi essa conduta a meu ver, 

que trouxe certas consequências. Atualmente os chefes da romaria não tem muito poder sobre 

os demais e estão no mesmo patamar hierárquico, a despeito de uns terem mais posses ou 
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mais instrução do que outros, a romaria enfrenta algumas dificuldades, como a ausência de 

lideranças carismáticas ou fortes como as dos padrinhos.  

Nem todos tem interesse na vida ascética que os romeiros praticam. Além disso a 

romaria prossegue sendo um grupo que se mantém nas mesmas práticas da fé e, as pessoas 

não tem interesse em disponibilizar tempo e dedicação a uma vida onde a religião está em 

primeiro plano. Ser romeiro, é antes de tudo ter uma vida de muita penitência e oração. Os 

rituais são longos e demandam grande vigor físico. Todos os dias devem rezar o rosário, 

participar no mês de agosto,  como noiteiras na penitência de Nossa Senhora da Boa Morte – 

uma noite inteira em vigília -, comparecer a todos os velórios e enterros, de romeiros ou não 

romeiros ajudando nos cânticos de recomendação37, acompanhar os enterros, fazer visitas de 

cova38. Além disso ir a Juazeiro do Norte em Romaria, para participar de muitos eventos 

religiosos. Colaborar na festa de Santa Joana em maio e São Jorge guerreiro em abril,  todos 

os rituais da semana santa - que não são poucos -, festa de São Pedro, comemoração de São 

Francisco, enfim um roteiro religioso muito intenso.  

Hoje os responsáveis pela romaria, são dona Beatriz e seu Carlito, que receberam tal 

incumbência da própria madrinha Dodô, mas eles próprios não conseguem impor, embora se 

esforcem à exaustão, para transmitir os valores aprendidos com seus padrinhos, aos mais 

jovens. As  pessoas que conviveram mais de perto com madrinha Dodô como Dindinha 

também tem essa responsabilidade. Dona Beatriz fica encarregada das orações, ela que 

coordena as meninas39 que fazem a penitência da Nossa Senhora da Boa Morte e se 

responsabiliza pelo cumprimento dos preceitos. Disse-me que quando alguém está vestido 

inadequadamente, ou não se comporta conforme os preceitos ela chama a atenção, porque 

acredita que sendo sua a responsabilidade, futuramente ela será penalizada por não tomar 

medida, e também porque recebeu a “ordem” de madrinha Dodô que a incubiu de zelar pelas 

romeiras.(Entrevista 12-03-2012). 

O outro líder seu Carlito, ainda detém mais autoridade, pelo seu próprio 

temperamento. Coordena a romaria desde o tempo de  Madrinha Dodô, que considerava como 

sua segunda mãe. Hoje está com 78 anos e embora tenha uma surpreendente vitalidade, a 

idade pesa em alguns aspectos, e ele reclama que está cansado. É recorrente entre os romeiros, 

a idéia de que ele é o pilar que sustenta a romaria, pois mantém a tradição e investe, inclusive 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 - Oração por um defunto, feita antes da inumação do corpo; encomendação do corpo. (Dicionário Aurélio da 
Língua Portuguesa) 

38 -visita que se faz `a cova e que substitui a missa de sétimo dia .!
39 -são meninas e moças parentes de romeiros, com reconhecida pureza, e que fazem a penitência. Sobre elas 
tratarei no item 4.3 quando discorrerei sobre a penitência de Nossa Senhora da Boa Morte 
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financeiramente nela, vez que é o titular do único cartório na cidade. Disse-me que prometeu 

a madrinha Dodô nunca deixar a romaria cair. Ele é muito criativo, inventivo, organizado e 

todos os anos inova os detalhes das festas e brinda aos presentes com surpresas. É a pessoa 

mais respeitada da romaria e tem diariamente, às seis da tarde, um programa na rádio 

comunitária Pedro Batista, onde fala de religião e comenta os acontecimentos da cidade no 

aspecto religioso, pois não fala de política partidária. Ele foi professor e tem o dom da 

palavra, fala com emoção e comove as pessoas com seu discurso. 

No limite da pesquisa que resultou nesta dissertação não coube analisar os motivos 

que levaram a esta situação, mas posso pensar que tal ocorreu devido ao desaparecimento dos 

líderes espirituais, da falta de lideranças mais fortes na romaria ou até por conta da falta de 

interesse dos mais jovens em compartilhar uma vida tão ascética.  

Essa falta de liderança efetiva é perceptível em muitos aspectos,  um deles é na 

questão dos enterros. Presenciei em duas oportunidades confusão em relação a posição dos 

pés. Houve momentos de tensão em que se buscava equacionar a questão. Reza a tradição que 

os adultos, portanto pecadores, devem estar com os pés voltados para o cruzeiro, que fica ao 

final da ladeira de acesso ao cemitério, em frente a túmulo de padrinho e madrinha. Mas 

muitas vezes isso não é seguido40. Duas causas podem ser identificadas: ou a socialização dos 

mais jovens falhou, e a teodicéia não atingiu a todos, ou por serem as famílias dos mortos, 

católicos não romeiros, ou de outra religião, pois tanto baianos, quanto evangélicos usam o 

cemitério  dos romeiros como sua ultima morada. 

Na verdade, como não conseguiram fazer sucessores, `as vezes os preceitos da 

romaria são encarados pelos mais novos como coisas desnecessárias e bobagens, e se valem 

de explicações mais generalizadas em relação a religião ou a espiritualidade, como alegar que 

não importa como se enterra porque o que fica é a alma. 

Todos os rituais religiosos da romaria  acontecem na igreja de São Pedro e eles 

continuam a vivenciar uma religião `a parte, auto- sustentada, onde a figura do padre, 

antagônico desde sempre – só comparece nos eventos onde há necessidade de missas e em 

algumas procissões, aquelas que fazem parte do calendário oficial da igreja, como Domingo 

de Ramos, Semana Santa ou Coroação de Maria. Nas demais como São José, visitas de cova, 

recomendações, via sacra fica a cargo dos romeiros. 

A casa onde morou Pedro Batista e Madrinha Dodô continua sendo um ícone de 

estrema importância para a romaria. Ela está localizada num triângulo que chamo de religioso 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 -Essa crença deve-se ao fato que a santa cruz guiará o caminho no pós-morte. 
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que inclui as duas igrejas – São Pedro e São Jorge, a casa de Pedro Batista, o museu com o 

mesmo nome, a casa de acolhimento dos romeiros visitantes e a estátua de Pedro Batista e 

Madrinha Dodô, e o cemitério. Toda a vida religiosa da romaria acontece dentro deste 

circuito. Poderia ser identificado como um espaço sagrado, onde acontecem somente as festas 

religiosas, as profanas41 ficam fora dele.(mapa 2) 

Na casa, moram Branca e uma cozinheira. A casa fica aberta durante a maioria do 

dia, onde se pode entrar livremente e fazer orações em frente aos objetos pessoais de Pedro 

Batista e de Madrinha Dodô. Possui uma varanda com uma mesa quadrada onde são servidas 

as refeições rituais, pois nela são colocadas as “mesadas”42. Adentrando uma pequena sala, 

visualiza-se nas paredes quadros de santos e duas cadeiras, quase uma poltrona onde numa 

está o retrato emoldurado de padrinho, com aproximadamente 0,70x 0,50 cm e do lado direito 

de quem olha de frente o de madrinha Dodô. Em frente deles são colocadas flores, e as 

pessoas, quando chegam continuam pedindo a benção como nos tempos passados, num gesto 

de tocar neles, e se ajoelhar. Rezam e agradecem com muita emoção.(foto 1) 

Há um outro cômodo que é o quarto de padrinho onde está sua cama, com objetos e 

flores sobre ela e um armário com vidro onde estão guardadas suas relíquias como roupas, 

chapéus e chinelos. No lado oposto um outro quarto pequeno, onde dormia madrinha Dodô e 

onde se encontram seus pertences e a pequena imagem de nossa Senhora da Boa Morte. Nos 

fundos está a parte mais funcional da casa, o quarto de Branca e da cozinheira, uma cozinha 

com o fogão a lenha e outra com a pia, onde são preparadas as refeições e uma pequena copa. 

O quarto da guardiã fica ao fundo. Há uma varanda lateral à esquerda, outra a direita onde 

estão os papagaios que pertenceram ao padrinho, cuidados com muito esmero, e ao fundo um 

enorme viveiro de pássaros, também herança do líder espiritual. Não há sala de ex votos. 

Essa casa e esses objetos são cuidadosamente limpos e conservados porque são 

ícones repletos de santidade, imagens e representações de seus mentores espirituais. Na parte 

de trás da casa está o museu Pedro Batista e a casa de acolhimento com dois quartos- um para 

homens outro para mulheres-,  uma enorme cozinha, banheiros e uma ampla mesa de 

refeições. A visitação mais intensa se dá mais na casa de padrinho do que no museu, porque 

ela traz em si toda a santidade e a lembrança viva dos líderes, ao passo que o museu é mais 

frequentado por turistas, não tendo o mesmo valor simbólico espiritual que a casa encerra. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41!FQuando utilizo o termo profano, faço no conceito dado por Emile Durkheim, no sentido do oposto ao 
sagrado,e, no caso da pesquisa, seria tudo o que está fora da prática da romaria, sejam as festas populares, quanto 
as festas da igreja católica do padre. 
42 -é o nome atribuido a uma mesa repleta de comida que é oferecida gratuitamente aos presentes, e que acontece 
como parte de um evento religioso. 
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Posteriormente a morte de padrinho e madrinha desapareceram as irmandades 

Haviam três delas : A de Jesus sacramentado, as Beatinas e a dos Vicentinos. Não pesquisei a 

motivação de seu desaparecimento, mas arrisco dizer que como a finalidade era assistencial 

hoje com programas governamentais como o bolsa família e  a aposentadoria como 

trabalhadores rurais, tornou-se desnecessário. 

Desde 1998 , com a “viagem” de madrinha Dodô, a romaria ficou órfã de sua mais 

querida protetora. Como ela criou uma sólida base de ensinamentos religiosos, a romaria 

sobreviveu até hoje. Comparativamente às décadas anteriores, quando o grupo era grande, 

hoje, em um levantamento preliminar calculei haver 300 pessoas. Essas pessoas têm bastante 

visibilidade, apesar de estarem inseridas numa sociedade maior. Esses romeiros estão, em sua 

maioria, na sede do município mas também espalhados pela Colônia (antiga Gameleira), km 

40 e 42, Bandeira, onde morou zé Vigário43, Barriguda, Morada Velha, Baixão, Baixinha, 

Minuim, Batoque, Marancó e Ingazeira. Um fator que auxiliou, além da fé, é que seus 

habitantes têm na romaria um orgulho para a cidade considerando-a como uma ‘manifestação 

folclórica’ que projeta uma boa imagem do município para fora. É comum dizerem que não 

há no nordeste cidade que tenha tanta manifestação cultural como ela.  Os grupos religiosos, 

tais como São Gonçalo e São Jorge, são frequentemente convidados para dançar em encontros 

culturais, em Salvador e outros lugares. Em alguns eventos religiosos de maior visibilidade, 

como na semana santa, a cidade fica repleta de fotógrafos, equipes de tv e pesquisadores. Mas 

é preciso frisar que os demais eventos religiosos, à exceção da semana santa e da festa de São 

Pedro, são rituais de fé locais, atinentes apenas a quem professa a fé romeira. 

Os romeiros que moram na zona rural, não participam com tanta frequência das 

orações diária na igreja, mas comparecem em massa nas festas outras como São Jorge, os 

festejos do mês de Maria , Semana Santa e Nossa Senhora da Boa Morte. Alegam que o maior 

empecilho se dá por conta da falta de transporte, e `as vezes precisam associar-se a vizinhos 

para juntos conseguirem um veículo que os leve até a cidade. As roças podem se distanciar 

até 25 quilômetros da sede. 

Uma das características marcantes dos romeiros que moram na zona rural são os 

altares (foto 2) que constroem em suas casas. Dona Santa no Baixão, tem um altar  enorme de 

aproximadamente dois metros de comprimento, um quarto dedicado a ele. Mas dona Marta e 

dona Lia na Morada Velha, construíram pequenas capelas para oração, lindamente decoradas. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 -Zé vigário era um beato que  pregava a mesma vida virtuosa que Pedro Batista e que foi contemporâneo dele.  
Era também um conselheiro e morou no Bandeira, um pequeno vilarejo de Santa Brígida, onde está sua casa com 
objetos pessoais possuindo muitos adeptos, dentre eles os índios pankararus. A festa em comemoração a sua 
morte acontece em 28 de maio. 
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Nelas estão imagens de gesso de Padre Cícero, Pedro Batista, madrinha Dodô, Zé Vigário, 

Frei Damião, e outro santos do panteão católico. (foto 3).  Essas capelas particulares na zona 

rural dedicadas aos seus santos de devoção, congregam ao longo do ano, várias festas em 

comemoração ao santo padroeiro, onde muitas pessoas são convidadas, passam todo o dia e a 

comida e bebida corre por conta do dono da casa. Esse deslocamento de um lugar para o outro 

para as festas religiosas, é frequente. 

Outra atividade religiosa bastante comum em Santa Brígida são as novenas 

realizadas nas casas, perante um altar, já que todas as casas sempre tem imagens expostas, 

estejam elas num altar ou em quadros de santos pendurados nas paredes. A novena faz parte 

de uma promessa para alcançar alguma graça ou é uma promessa antiga que se renova em 

determinada data. A informação circula rapidamente e o dono da casa convida as pessoas 

mais chegadas para rezar. Em frente ao altar, faz-se a novena, e após é servida uma 

caprichada refeição com bolos, biscoitos, balas e `as vezes arroz doce ou mungunzá. É de 

praxe, para facilitar a organização, colocar em um recipiente de plástico o alimento que cabe a 

cada um. Nada sobra e tudo é distribuído entre as pessoas, que levam também para sua casas. 

 

2.3 - A visão da religião para Peter Berger 
 

 
Há um conceito de Berger que me interessa particularmente, e entendo que ele é 

adequado para pensar a religião como encompassadora da vida social, sendo então  o norte 

que guiaria toda a vida de um certo grupo, os romeiros de Santa Brígida.  

Inicialmente é preciso distinguir que nesse locus, onde o estudo foi realizado, 

existem em relação a religião católica dois grupos distintos, o que não me permite falar em 

apenas um catolicismo. De um lado o catolicismo, que categorizei como catolicismo 

romanizado, que tem em sua liderança espiritual no padre da cidade, e do outro aquele 

praticado pelos romeiros que reiteram as orientações espirituais de Pedro Batista e Madrinha 

Dodô, e tem como lideranças seu Carlito e dona Beatriz, para o qual uso o termo catolicismo 

popular sertanejo. 

O grupo da romaria, menor numericamente, vive uma vida pautada pela fé, na 

medida em que a religião perpassa todas as atividades cotidianas,  sendo mais difícil fazer 

uma separação entre o que seria sagrado e o que seria profano, no conceito usado por 

Durkheim e apropriado por Peter Berger. 
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Inseridos numa sociedade maior, não vivem num gueto, convivem com os 

praticantes de outras religiões e não há conflitos, mas modos diferentes de pensa-lá. 

Desenvolveram várias estratégias de sociabilidade44 e duas esferas nitidamente marcadas. 

Uma quando se relacionam entre si e outra quando o fazem com o círculo fora deles.  

Entre o padre e a romaria há uma tensão `as vezes velada, outras explícita. O que 

acontece é que ele tem idéias de um catolicismo romanizado e por vezes ignora ou não 

concorda com o modo de praticar a religião dos romeiros45. Os romeiros criaram uma religião 

própria e a maioria de seus rituais independem da presença do padre. Eles não usam a missa 

como forma de culto e sim as novenas, os benditos e ofícios como orações, e mais uma gama 

de práticas da fé. Durante a pesquisa de campo, dos vários rituais religiosos que participei 

entre os romeiros,  percebi que  o padre só se faz presente em alguns rituais da semana santa e 

das missas da festa de São Jorge. Neste caso são momentos em que entrecruzam os rituais do 

calendário religioso dos romeiros com os da igreja romanizada e o padre celebra as missas, 

que encerram os rituais religiosos do catolicismo romanizado, e neste caso o faz na igreja de 

São Pedro.  

Além disso, ele padre não apoia e por vezes condena as encenações comuns no lugar, 

como o lava pés46 e a coroação de Maria, que faz o maior sucesso entre os romeiros. Nas 

homilías, raríssimas vezes cita os ícones religiosos do passado, e quando o faz, enaltece a 

construção da cidade e as qualidades pessoais dos mesmos, como bondade e caridade. Então 

hoje percebe-se que os romeiros por vezes ficam divididos entre o padre que respeitam como 

chefe da igreja e suas atitudes em relação a romaria que não concordam.  

Em Juazeiro do Norte –CE, a igreja católica fez um movimento inverso de agregar a 

fé popular e colocá-la dentro da igreja oficial, mas em Santa Brígida isso não aconteceu. 

Razão tem o pesquisador Antônio França que entrevistado sobre o tema, lembrou ser essa a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Para sociabilidade  adoto o conceito proposto por Georg Simmel que diz “ ...a própria sociabilidade, em geral, 
significa a interação entre indivíduos. Essa interação surge sempre a partir de determinados impulsos ou da 
busca de certas finalidades” (2006:59).    

45 Percebi que o padre, que está na paróquia há quase 5 anos, reformou a igreja de Santa Brígida tornando-a 
diferente dos padrões de construção e decoração locais. Teto de gesso, luzes dicróica. A romaria vem de outra 
tradição de vida mais simples, menos ostentação e mais caridade.!
46 - Na semana santa de 2012, o conflito se deu por conta do lava-pés. Seu Carlito organizou, como sempre, a 
cerimônia arcando inclusive com as despesas das roupas e da comida. A cerimônia contaria, como de praxe, com 
a presença de 12 homens velhos para representar os apóstolos. Sem prévio acordo, o padre modificou o rito, 
incluindo pessoas jovens e mulheres, alegando que as coisas precisavam ser ‘modernizadas’. Esse fato causou 
muita mágoa nos romeiros que passaram a não mais colaborar com o evento deixando tudo ao cargo do padre. 
Era uma cerimônia meio teatral em que se representava  um banquete com pão e vinho e o lava pés.  
!
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vocação da religião em Santa Brígida, a eterna tensão entre igreja oficial e romaria, desde os 

tempos de Pedro Batista. 

Berger o autor que escolhi, entende que a religião é uma das saídas para evitar o caos 

e a anomia, creio que seus posicionamentos teóricos, não servem para todos os estudos sobre 

religião, mas no caso de Santa Brígida, ela foi no passado e é no presente o  importante 

ordenador da vida social, dos que compreendem o mundo e o significam diariamente pelo 

viés primeiro dos preceitos religiosos. Seria incorreto `a luz dos meus dados, estender esse 

conceito para todos os católicos, pois aqueles que professam o catolicismo romanizado não 

colocam as crenças religiosas como norteadoras exclusivas de seu cotidiano, mas para os 

romeiros, se ajusta adequadamente. 

Defende que a mais importante função da sociedade é a nomização (nomos), ou  seja, 

os homens precisam impor a ordem e significados a realidade. Todo o nomos é um edifício 

levantado frente as poderosas e estranhas forças do caos. Esse caos deve ser mantido em 

cheque a todo o custo. Para assegurar isso, toda a sociedade envolve procedimentos que 

ajudam seus membros a ficarem “orientados” para a realidade(2009:35-27) 

Berger usa o conceito de Durkheim de anomia, pensa a sociedade como uma 

instituição que imprime e é  impressa pelo homem como normativa. Ela ordena o mundo em 

que vive pois fora dele tudo seria desordem e caos . 

Trata também o autor, dos processos de socialização como meio eficaz que cada 

sociedade transmite seus sentidos objetivos de uma geração para a seguinte, e que o êxito 

depende de uma simetria entre o mundo objetivo da sociedade e o mundo subjetivo do 

indivíduo, um processo dialético, pois a socialização para  ser bem sucedida precisar ser 

interiorizada, pelo menos os sentidos mais importantes da sociedade, e esse processo é 

contínuo.(BERGER, 2009:28-29). 

No que concerne a religião ela é “o empreendimento humano pelo qual se estabelece 

um cosmos sagrado”, conceito que herdou de Mircea Eliade (cosmização), sendo ela a 

cosmificacão feita de maneira sagrada. Por  sagrado ele entende uma qualidade, um poder 

misterioso e temeroso, distinto do homem e todavia relacionado com ele e que se acredita 

residir em objetos da experiência. Ele é apreendido como algo que ‘salta fora  das rotinas do 

dia a dia’ como algo extraordinário e potencialmente perigoso, embora seus perigos possam 

ser domesticados e sua força proveitosa para as necessidades cotidianas (idem:39) 

Usa também a dicotomia durkheiminiana entre sagrado e  profano, um em oposição 

ao outro, sendo o segundo a ausência de caráter sagrado, e a perda dele leva a secularização, 
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que é se conceber os acontecimentos como puramente profanos, e crê também que a religião 

desempenhou, mas ainda desempenha,uma importante fonte de construção do mundo. 

Berger defende o processo de legitimação, necessário  para explicar e justificar a 

ordem social (idem:42), e para garantir e responder  as gerações que virão, deverá haver 

fórmulas legitimadoras, que precisam ser sempre lembradas e repetidas (idem:43), 

principalmente nos períodos de crise. A legitimação assume forma de provérbios, mitos, 

lendas e contos populares. Hoje a manutenção da legitimação dos líderes pelos romeiros se dá 

desta maneira,  contar e recontar os feitos e assim reificar a importância dos mesmos na 

contemporaneidade. Várias histórias que compunham as práticas de vida de Pedro Batista e 

madrinha Dodô foram reiteradas vezes narradas pelas pessoas. Até há alguns anos atrás nos 

festejos de comemoração da morte de Pedro Batista- 11 de novembro- eram encenadas, num 

teatro de rua, a chegada dele `a  cidade num burrico acompanhado de um rapaz, mecanismos 

usados para tornar viva, não só a lembrança de Pedro Batista, mas reificar seus ensinamentos. 

O ritual religioso tem sido um instrumento decisivo no processo de rememoriamento. 

A repetição torna presente, para os que dele tomam parte, as fundamentais definições da 

realidade e suas apropriadas legitimações. Como outros autores, diz que a ação ritual é 

composta de duas partes: as coisas que precisam ser feitas (dromena) e as coisas que precisam 

ser ditas (Legoumina) . 

No que respeita as formas através das quais esses mecanismos sociais se mantém, é 

necessário haver uma estrutura de plausibilidade em que permanentemente reconstroem e 

mantém os mundos sociais, cuja  realidade aparece como óbvia e que, a partir dela, várias 

gerações sejam socializadas de tal modo que este mundo pareça real;  assim quanto mais 

firme a estrutura de plausibilidade, mais firme o mundo baseado nela.(idem:59). 

 Cada religião traz em si uma estrutura particular de plausibilidade, razão pela qual o 

convertido a uma religião busca nela permanecer, afastando-se  do grupo de origem, pois cada 

uma das religiões tem a sua própria estrutura de plausibilidade.  

A teodicéia é para a Berger o conjunto de explicações que justificam o cosmos 

religioso, e ela não precisa estar ligada necessariamente a um sistema teórico complexo, pode 

ser tanto a explicação de um campônio quanto de um teólogo (idem:65). Isso porque o autor, 

é influenciado pela fenomenologia de Merleau-Ponty e defende que a nossa visão do mundo 

está ligada a nossa experiência no mundo vivida, sentida, experimentada. Para ele todo o 

nomos  acarreta uma transcendência  da individualidade e assim implica em teodicéia.  

A teodicéia é o dossel protetor do nomos, não só explica como reorganiza as 

experiências individuais ou coletivas de sofrimento, como guerra, morte, porque o homem 
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não precisa apagar os sentimentos da experiências ruins, mas compreender seu 

significado.(idem:70). Não traz, muitas das vezes, nenhuma promessa de redenção mas 

possibilita ao indivíduo e as coletividades a integrar eventos anômicos, agudos ou crônicos 

(70).  

Trata também da religião e da alienação e coloca-se contra Karl Marx quando ele 

afirma que a religião é o ópio do povo. O pensamento de Berger é um pouco mais elaborado. 

Os homens produzem um mundo humano, social a partir de suas experiências, e esse mundo 

ganha status de realidade objetiva, sendo exteriorizado e interiorizado, fazendo parte da 

consciência subjetiva. Para ele esse processo chamado de socialização nunca é total, o 

homem tem uma parte da sua consciência socializada, mas nunca totalmente. Isso seria a 

consciência dupla, conceito apropriado de Mead e Durkheim. A consciência precede a  

socialização mas ela nunca pode ser total.  Essa duplicação resulta no conflito interno entre os 

componentes socializados e os não socializados, reiterando o conflito entre sociedade e 

indivíduo. Outro modo de colocar a questão é dizer que o homem produz a alteridade dentro e 

fora de si mesmo, como resultado de uma vida em sociedade, sendo que esse estranhamento é 

antropológicamente necessário. 

Alienação para Berger, diferentemente do que pensa Marx é o processo pelo qual a 

relação entre o indivíduo e seu mundo é perdida para a consciência, ele esquece que este 

mundo foi e continua a ser coproduzido por ele, a consciência alienada é uma consciência que 

não é dialética (97). Faz uma diferenciação entre alienação e anomia que não são coisas 

iguais, pois é justamente a alienação dos indivíduos que mantém a sociedade nômica, dentro 

de normas de organização. E a religião foi ao longo da história um importante baluarte conta a 

anomia, por ser ela uma forma de falsa consciência muito importante(98) 

A alienação que provém da religião, se dá pela capacidade que ela tem de 

transformar eventos ou produtos humanos em supra-humanos ou não humanos(102). Tudo 

que o homem produz e faz dentro de uma dada sociedade pode ser explicado em termos 

humanos. Desta forma o indivíduo que pode escolher entre muitas formas de agir ou de 

compreender, pressupõe que apenas uma delas é necessária. Assim ela forma uma falsa 

consciência, onde a dialética entre o eu socializado e o eu em sua totalidade é perdida para a 

consciência(105). Aqui está o que ele chama de religião como encompassadora da vida social, 

qual seja de todas as possíveis explicações para os acontecimentos, a religião é o primeiro e o 

único. 

A identidade social como um todo pode ser apreendida pelo indivíduo como algo 

sagrado, assentado na natureza das coisas. Criado ou querido pelos deuses, como tal perde seu 
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caráter de produto da atividade humana (BERGER.2009:107). Os significados projetados na 

atividade humana estão no ‘outro mundo’, que paira sobre o mundo dos homens como uma 

realidade alheia(107). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

! 59!

Capítulo 3 

 

Ícones do catolicismo popular sertanejo. 

 

3.1 -Romaria 

 

 

A primeira questão que surge quando se pensa no  tema é: Há diferença entre 

romaria e peregrinação? Ou são duas palavras com o mesmo significado? No dicionário da 

língua portuguesa são sinônimos, mas existem sentidos diversos para elas. Pierre 

Sanchis(2006:86) define assim a romaria: 

 
 Um caminhar, muitas vezes penoso, doloroso até, em condições voluntariamente 
precárias, por isso demorado, mas cheio de encantos – imersão numa natureza 
selvagem e encontros lúdicos no caminho – até a concretização da apresentação e 
presença do peregrino a um “Santo”: santuário próximo ou longínquo, Sagrado feito 
gente, com quem se conversa, se troca bens, energia e saúde (promessas), perto de 
quem se vive uma pequena porção de tempo, o tempo feito festa: comida, bebida, 
encontros, dança; até a volta para um quotidiano transfigurado, já na espera de outra 
romaria. Um ritmo de vida  e na vida. 

O romeiro, na medida em que faz a viagem e cumpre a devoção, vai desenhando um 

círculo imaginário, vai construindo o sagrado. “O romeiro, cumpre a devoção fazendo uma 

viagem, e de viagem em viagem, os devotos desenham um círculo imaginário em torno de 

determinado santuário (FERNANDES.1982:9). 

A diferença que Sanchis faz entre romaria e peregrinação, é que a romaria é 

administrada, criada e conduzida pelos fiéis, ao passo que a peregrinação estaria sob a tutela e 

a organização eclesiásticas (2006:87). 

Na maioria da vezes essas duas palavras são usadas como sinônimos, porém 

concordo que elas podem designar grupos diferentes. O romeiro via de regra é o pobre, 

nordestino, vindo do catolicismo popular, mantendo a tradição da romaria a pé, depois em pau 

de arara. Já o peregrino pertence aos estratos médios,  busca o auto-conhecimento, a elevação 

espiritual, por isso diz-se que em romaria se vai a Juazeiro do Norte e  em peregrinação se 

caminha para  Santiago de Compostela. Mesmo sabendo da possível diferenciação usarei os 

termos  como sinônimos. 
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Como os romeiros se definem o que os caracteriza? Quando pergunto a qualquer 

deles se são romeiros, a pergunta  imediata é; ‘ não sei, acho que sou’ ou ‘Deus é quem sabe’. 

Pode parecer a princípio contraditória a resposta, mas não o é, pois como consideram-se 

pecadores, nunca sabem se estão cumprindo fielmente o caminho para chegar a salvação e no 

final dos tempos Deus é quem os julgará. Vejamos os excertos abaixo nos quais podemos 

perceber que ‘ser romeiro’  comporta muitos significados 
 
 “Dona Laura - pra mim é muita coisa, a gente se sente bem de fazer a obrigação que 
a gente quer, de andar acompanhando a romaria, pra mim eu acho a coisa mais bela 
do mundo”. 
 
“Nelson – assim, romeiro é quem segue os preceitos que são impostos, não beber, 
não fumar, não jogar, esses são a base da pirâmide. Romeiro que segue os preceitos 
de verdade ele não fuma, não joga nem bebe.” 
 
“Malu –ser romeiro, a pessoa precisa principalmente ter fé, ser mais honesto, fazer 
as orações e eu acho assim.” 
 
 

Quem são esses que se autodenominam e são denominados de romeiros de Santa 

Brígida? O que define esses homens e mulheres que vestem-se de roupas brancas recatadas, 

elas com lenços na cabeça, e todos com seus rosários no pescoço, e que rezam seus benditos 

diariamente, enchendo de som a pequena cidade incrustrada no sertão. São eles como foram 

seus pais, peregrinos que vieram seguindo um líder religioso, por reconhecerem nele poderes 

extraordinários, dom de curar e prever o futuro e que fez com que vislumbrassem um vida 

nova na companhia do mesmo. Vieram de Alagoas, Água Branca, principalmente, de Sergipe 

e de Pernambuco, mas vieram depois de conhecer Pedro Batista e procederem a uma 

conversão, seguindo-o e passando a adotar um estilo de vida regrado, ascético, correto e 

muito religioso. 

A denominação aconteceu inicialmente porque o grupo veio atrás do líder em 

romaria. A partir do momento que se fixou na cidade (1945), e que a notícia se espalhou, 

vieram todos os devotos em romaria atrás dele. Já naquela época uma romaria diferente, 

porque o que define a romaria é a distinção entre a morada do santo e a dos fiéis, de sorte que 

o romeiro deixa seu lugar, sua vida cotidiana e dirige-se ao lugar sagrado do santo, lá 

permanecendo por um curto período de tempo, e depois retorna `a sua casa. 

(FERNANDES.1994:111) mas nesse caso foi diferente, os romeiros vieram para ficar. 

Com a chegada de  madrinha Dodô, quase concomitantemente a padrinho, ela como 

especialista da religião que era, organizou a prática da fé, e criou entre tantos outros ritos que 
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já descrevi, a romaria. Provavelmente esses seguidores já conheciam as práticas romeiras, 

pois devem ter participado nos lugares onde moravam, ou eram devotos de Padre Cícero .  

Sobre como se organizaram em Santa Brígida, como viveram essa fé diariamente já 

tratei quando da chegada de Pedro Batista e quando falei da religião no início desse trabalho.  

Nesse passo busco refletir sobre os romeiros no exercício da romaria, o que significa falar da 

ida anual a Juazeiro, pois as demais manifestações locais como a caminhada penitencial em 

homenagem a Pedro Batista no dia 11 de novembro, as procissões e via sacra fazem parte do 

exercício local da sua fé . 

Contaram-me que Madrinha Dodô organizava com muita frequência caminhadas 

com fins penitenciais, na Serra da Canastra, no Batoque, Gameleira, no Km 42, enfim era um 

hábito que ela criou de fazerem longos percursos e chegando ao lugar rezar, 

preferencialmente numa santa cruz. Era comum conduzir seus romeiros para Juazeiro a pé, 

uma empreitada que levava “ devagar, 12, 13 dias, se fosse pra andar mais apressado 10 dias” 

(Dindinha entrevista 13-08-2012).  

Uma viagem tão longa  assim exigia  logística eficiente, chegou a levar cento e 

poucos romeiros. Eles eram acompanhados pelo caminhão que transportava os mantimentos. 

Na metade da manhã mandava pegar as cozinheiras, que estavam caminhado e um homem e 

pararem dali a 3 léguas para providenciarem o almoço. O  homem para retirar lenha do mato. 

Paravam num lugar determinado, uma vez que a frequência na execução do percurso, 

possibilitava que soubessem onde se dariam as paradas, e elas iam preparando a comida. 

Geralmente isso acontecia embaixo de uma árvore. Depois da refeição descansavam, lavavam 

os pratos, enchiam as cabaças de água, colocavam as panelas no caminhão e retomavam a 

caminhada até o final do dia, onde se arranchavam embaixo de um umbuzeiro, no terreno que 

alguém gentilmente emprestava. 

`A noite, tomavam café e faziam uma fogueira. Varriam o terreiro, e, de dentro do 

carro retiravam uma lona que colocavam sobre o chão. Os homens entravam na mata e 

retiravam galhos para fazerem uma fogueira como forma de espantar os bichos. As mulheres 

de um lado e os homens de outro. Nesse momento rezavam. Dindinha(entrevista13-08-2012) 

diz que a reza era pouquinha um rosarinho e um terço pois madrinha dizia que estavam 

cansados e que a caminhada já era uma penitência  mandando-os  dormir. No dia seguinte 

faziam café e tomavam um banho antes de partirem, seguindo as instruções de madrinha para 

não gastar muita água do hospedeiro, nem sujar o reservatório. E seguiam. 
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Chegando em Juazeiro arranchavam-se onde dava. Mais tarde Madrinha Dodô 

comprou, com a ajuda dos romeiros, uma casa na subida do Horto47, que até hoje abriga 

aqueles que vão para lá. Quando madrinha ficou mais velha e seu Fernando já tinha adquirido 

um caminhão, passaram a ir de pau-de-arara, colocando os bancos sobre a carroceria e 

cobrindo-a com uma lona. Este estilo de romaria perdurou até sua morte em 1998. A partir de 

então ela é feita de van ou de ônibus.48 

A romaria de Santa Brígida tem essa característica. Embora possam sair para ir a 

outros lugares, o foco principal do sagrado é Juazeiro do Norte-CE. Isso pode ser entendido a 

partir de Rubem Fernandes (1994), quando o autor procede a um estudo comparativo entre a 

romaria na Polônia e no Brasil, concluindo que entre nós não existe um centro único para a 

onde a romaria se concentre, mas sim vários centros de sacralidade, ligados a regionalidade, e 

que uma santa como Nossa Senhora Aparecida não agrega romeiros do nordeste que tem seu 

referencial de sagrado em Juazeiro. Diz :” No Brasil ele e´policêntrico, cada região do país 

aglutina-se em torno de um certo santuário, cujo domínio regional é inconteste”(idem.42). 

Os romeiros buscam chegar a Juazeiro, porque lá efetuam a troca com o sagrado, 

fortalecem seus laços com o mesmo, fazem e pagam promessas e retornam  revigorados para 

suas casas. 

 
“O lugar santo está no centro, é um lugar de milagre onde o impossível acontece e o 
sofrimento é transformado em gratificação; por isso os devotos deixam a suas 
rotinas e vão até lá em romaria, restabelecer os laços que dão sentido ao tempo e ao 
espaço em que vivem. O movimento cíclico de ir e vir das romarias, que parece tão 
sem propósito ao peregrino puritano em sua marcha retilínea rumo `a cidade 
celestial, tem uma importância decisiva na formação da sensibilidade dos fiéis .” 
(FERNANDES.1994:40) 
 

É interessante perceber que Santa Brígida é também um centro do sagrado, para 

romeiros que moram lá, mas para outros que vem de fora. Estou falando dos índios 

pankararus. O grupo da Romaria do Brejo dos Padres vem pelo menos em cinco 

oportunidades por ano a Santa Brígida. Na festa de São Gonçalo, na Semana Santa, no 

aniversário de morte de Zé Vigário, na festa de São Pedro, e na caminhada penitencial em 

homenagem a Pedro Batista, momento em que  entregam as penitências, constituidas de rezas 

e orações que foram feitas. Eles tem uma relação muito intensa com padrinho e madrinha, por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 - O horto é uma estrada de paralelepípedos que leva do sopé ao topo de uma colina onde está a famosa estátua 
de Padre Cícero, a igreja, o museu, onde os romeiros pagam suas promessas. 
 
48 -Um dos motivos da mudança desse tipo de transporte, é a Resolução 82 do DENATRAN de 1998,  que 
permite o transporte em pau-de-arara, apenas dentro do mesmo estado ou entre municípios vizinhos.Por isso a 
mudança no transporte coincidiu com o ano da morte de Madrinha Dodô. 
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isso a emoção toma conta desses romeiros, tornando comovente e intenso o momento da 

entrega das penitências.  

Os romeiros locais precisam sair para Juazeiro pelo menos uma vez por ano, e estão 

reafirmando o que sempre se soube desde quando madrinha Dodô era viva, que o sagrado 

precisa ser reforçado em Juazeiro, como se a romaria de padre Cícero fosse um plus para a 

sua vida religiosa. E assim acontece porque madrinha Dodô era devota de Padre Cícero e por 

conta disso eles também são devotos do padre. Os outros lugares que vão fazer penitência não 

são revestidos da obrigatoriedade de Juazeiro, como Santa Quitéria, em Garanhuns-

Pernambuco; Santa Terezinha49 em Mata Grande -Alagoas; São Francisco das Chagas em 

Canindé, Ceará .  

Quando viajei com o grupo da romaria de Santa Brígida para Juazeiro(19-09-2012), 

as narrativas na volta eram de duas ordens: o sentimento de felicidade pelo encontro com 

padre Cícero, e por estarem trazendo na bagagem a proteção do santo, já que ele não 

desampara seus devotos. Isso a meu ver demonstra o reificação da relação que estabelecem 

com o sagrado, concedendo-lhes proteção e felicidade. 

A viagem até Juazeiro dura em torno de sete horas, são 420 km, pois há algumas 

paradas para o lanche e o almoço. Fomos numa van, que caberiam doze pessoas, mas essa 

regra não funciona assim, sempre a lotação supera o permitido. Além do motorista, foram 

também Paulo, o cozinheiro e as romeiras. O espaço interno era mínimo, já que não há porta 

malas e as ‘bolsas’ iam em nossos pés e colos. Ao meu lado, um fardo enorme com restos de 

cera das velas da igreja para vender no Juazeiro, e garrafas vazias para trazer óleo de pequi. 

Em um lugar chamado  Itaparica, pegamos mais uma devota, que foi sentada sobre o saco de 

velas. Desde a saída foram rezando e cantando benditos. Quando uma parava a outra puxava a 

reza. Esse universo era eminentemente feminino tirando o motorista e o cozinheiro,  a maioria 

das mulheres com idade acima de 50 anos. Umas poucas moças, netas e parentes de romeiras 

que foram pagar promessa. Uma coisa que não se passa é fome. Todas levam os mais 

diferentes quitutes, água, café e chá, de sorte que come-se muito. Houve uma parada para o 

almoço em um posto de gasolina e as romeiras partilharam com todos o  almoço que 

trouxeram em suas marmitas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 O santuário de Santa Terezinha foi construído por Padre Siso em Mata Grande –Alagoas. Ele é referido por 
nove entre dez romeiros que o adoram, aduzindo ser ele simples, tratar bem os pobres.Veste-se como padre 
Cícero Romão, inclusive o chapéu e está sendo punido pela igreja romanizada. Por eles é feita uma analogia 
entre Padre Siso e Cícero já que ambos foram suspenso das atividades religiosas. Ele construiu e ainda está 
construindo o santuário de Santa Terezinha. 
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Depois de viajar mais algumas horas e de cruzar a serra do Araripe, chegamos a 

Juazeiro. A primeira coisa que fazem é circundar, mesmo que de carro, a Igreja de Nossa 

Senhora das Dores, e depois seguir para a casa de madrinha Dodô (foto 4). Essa casa fica na 

subida do Horto. Uma casa comprida, com 18 quartos,  duas salas uma copa e uma cozinha, e 

ao fundo no quintal, os banheiros. Ela além de ser o lugar onde os romeiros se hospedam e se 

alimentam é antes de tudo um lugar sagrado. O quarto de madrinha Dodô, um quartinho todo 

azul(foto 5), é o ponto alto da sacralidade, arrumado como se ela chegasse a qualquer 

momento para se deitar. Seus pertencem estão nele, flores são colocadas e sempre quando 

chegam vão ao quarto conversar e agradecer a dona da casa. 

É zelada por dona Dina, a quem madrinha deu a missão de cuidar da casa e que ela 

cumpre até hoje, apesar da sua avançada idade, e por Bela. Ambas são rezadeiras. É comum 

vermos rezadeiras no exercício do seu ofício. O segundo cômodo, da entrada  é para rezar, é 

uma sala reservada a orações. Com muitas imagens de santos, e um altar grande, nela 

realizam-se as rezas e nela também os ofícios e benditos (foto 6). As romeiras, no final desse 

dia, depois de estabelecer as duplas que ficariam em cada quarto – pois os quartos comportam 

duas camas – reuniram-se nessa sala para rezar, conduzidas pela chefe do romaria dona 

Beatriz. 

Como está acontecendo a festa de Nossa Senhora das Dores, `a noite fomos para a 

igreja, que a pé  dista cerca de dois quilômetros. Algumas, com limitações físicas, ficaram. A 

praça em frente a igreja fica repleta de romeiros, pessoas simples com chapéus de palha na 

cabeça, que durante a missa, os retiram para serem abençoados.  

No outro dia `as cinco da manhã já estavam todas de pé pois era o dia da subida do 

horto50. Optam em subir cedo por causa do sol. E assim vão fazendo o percurso em grupos 

menores, rezando o rosário. Primeira parada  depois da reza: comprar o óleo de pequi que é 

famoso e tem muita utilidade. Depois entrar na fila para subir a estátua de padre Cícero. 

Cecília, que fez o percurso comigo, disse-me que iria demorar pois rezaria quatro rosários, já 

que estava pagando a sua promessa e a de outras romeiras que não puderam viajar por 

questões de saúde, então fui liberada a explorar sozinha o espaço.  

Percebe-se que o pagamento de promessa é largamente transferido a outra pessoa do 

grupo, para pagá-la, assim como Cecília se encarregou de rezar o rosário para pagamento, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 -Na subida do horto encontrei um número grande de mendigos pedindo esmolas, e que segundo Carlos Steil 
são uma tradição que remonta a origem do santuário, e a esmola está integrada ao sistema de rito  no caso do 
culto ao Bom Jesus, o romeiros reservam uma certa quantia de dinheiro para dar como esmola ou colocar ao pés 
do santo. (1996:72) 
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outras pessoas devem ter se responsabilizado também em pagar as promessas alheias. 

Também na dança de São Gonçalo acontece essa transferência, já que o parente vivo tem que 

pagar a promessa do morto, ou na penitência de Nossa Senhora da Boa Morte que os vivos 

continuam se responsabilizando como noiteiros, quando o parente responsável morreu. Nesse 

aspecto a substituição do pagador de promessas só acontece dentro do grupo de romeiros, 

para quem é de fora da romaria, esse tipo de pedido não é feito, o que acredito ser porque os 

de dentro formam uma comunidade coesa na fé, partilhando dos mesmos valores religiosos, o 

que levará a promessa a ser bem paga, e além disso faz parte da solidariedade que partilham 

no seio da romaria, a ajuda mútua. 

A estátua do santo fica no ponto mais alto da colina e de lá pode-se vislumbrar toda a 

cidade. A fila é imensa, porém organizada. Ao cumprir a subida das escadas (foto 07), 

precisam rodear o cajado do padre três vezes para receber as bênçãos (foto 8). Carregam 

consigo fitas largas e com elas abraçam todo o corpo do padre, como forma de pagar suas 

promessas(foto 9). Outros fazem o percurso de joelhos. Durante toda a manhã, missas 

acontecem em mais de um lugar, comidas sendo vendidas, fotógrafos comercializando seu 

trabalho, e um sem número de quinquilharias ligadas à fé. 

Nesse ritual da fé é mister tocar o santo, seja Padre Cícero ou qualquer outro santo 

do panteão, pois a imagem não é apenas uma figura simbólica, que evoca uma divindade 

ausente, mas como afirma Fernandes, “é na sua materialidade que a santidade se manifesta 

efetivamente, de modo a ser vista e tocada” (1990:116). Os romeiros se relacionam com o 

sagrado que se mostra, que pode ser tocado, um ‘sagrado proclamado’ (STEIL.1996:56). 

 O culto aos santos, sendo central no catolicismo popular, o é também na romaria, 

pois dificilmente um romeiro vai a Juazeiro e não encontra Padre Cícero, e a imagem tem 

diferentes significados para o romeiro e para o clero.  

 Dentro de Juazeiro, os romeiros têm um protocolo a cumprir, lugares onde há o 

encontro com o sagrado, e aos quais não podem, sob nenhuma hipótese, preterir, e outros que 

são escolhas. O primeiro deles é comparecer, rezar e conversar com Madrinha Dodô em seu 

quarto. O segundo é subir o Horto, rezando seu rosário. Presenciei  pessoas com poucas 

condições físicas que subiram amparadas, vagarosamente, mas cumpriram essa parte da 

romaria. E, por fim, subir a estátua do Padre Cícero, pagando as promessas. Porém, no que 

respeita aos ritos da igreja católica oficial, como missas e procissões, o grupo já se dividiu, 

umas foram, outras não. Algumas preferiram ficar em casa e outras foram fazer compras ou 

visitar outras igrejas. Desta forma, posso afirmar que a rota do sagrado, para os romeiros de 
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Santa Brígida, está relacionada não àquilo que a igreja católica elege como sagrado, mas 

àquilo que eles, enquanto grupo, reconhecem como tal. 

Em Juazeiro do Norte, a organização da romaria é institucionalizada e 

profissionalizada naquilo que depende da Igreja Católica, tanto nas questões da fé quanto na 

administração do lugar sagrado. Na fé disponibilizam confessores, promovem missas, sempre 

em uma linguagem acessível que atinja a compreensão dos romeiros e seus corações, uma 

rádio que transmite as missas e entrevistas os fiéis, enfim tudo para acolhê-los.  Largamente 

difundido, como forma de reificar os poderes do padre Cícero, é a historia da cura de uma 

doença de Dom Fernando Panico, bispo de Juazeiro, por conta do santo. Na manhã que passei 

no Horto já na primeira hora fui informada da história. 

Steil (1996:86) chama a atenção para o fato que embora o clero possa buscar impor 

seu discurso racionalizado aos romeiros o caráter sui generis da romaria o obriga a respeitar 

as atitudes dos romeiros e a respeitar suas superstições. Não podem destruir a densidade 

mítica da romaria sob pena de destruir o próprio culto, e desta forma reforçam a pluralidade 

polifônica e multifacetada do catolicismo. Mas isso respeita ao clero de Bom Jesus da Lapa, 

estudado pelo autor, bem como ao clero em Juazeiro do Norte, mas na cidade onde estudo o 

clero vai na contramão da história e ainda reforça a visão de que a fé romeira é superstição.  

A administração é profissional. Na fila para acessar a imagem do santo um 

funcionário uniformizado organiza o espaço, os fotógrafos tem crachás identificando-os como  

oficiais, há um senhor que cuida do acendimento das velas, no museu também vários 

funcionários cuidam para que não toquem os ex votos, nem estraguem os objetos. Aliás,  as 

salas de ex votos são muitas e divididas por partes do corpo que receberam a cura. Então há 

sala só para as mamas, outras para pernas, outras para cabeça, rosto e uma repleta de vestidos 

de noivas. Um acervo organizado de forma eficiente. 

 Depois de praticamente uma manhã no horto o motorista, foi nos buscar. As 

romeiras compram muitas coisas, chapéus, santos, rosários, e não somente artigos religiosos 

mas de outra ordem, coisas para casa, presentes para netos, etc. O momento da romaria é um 

momento de muita alegria e descontração, não se limitando apenas as questões da fé, da 

mesma forma que é um momento em que compram muitos objetos e ficam extasiadas com a 

quantidade de lojas e ambulantes que oferecem artigos muito variados. Essas compras são 

para si e familiares, mas também muitas encomendas de amigos e parentes. Quando via essas 

mulheres carregando tantos objetos pensava intimamente como tudo isso caberia dentro do 

carro. 
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O comércio se integra na romaria, incorpora-se ao sistema de trocas simbólicas no 

qual o dinheiro não está excluído. Embora, hoje, as indulgências medievais não possam mais 

ser vendidas, as doações em dinheiro, velas, missas pelas almas acabam sendo incorporadas 

dentro do circuito religioso do mercado do santuário, e estes favores podem ser materiais, 

nesta vida, ou redenção espiritual, na próxima (STEIL.1996:79-80) . O lucro que se pode tirar 

de uma devoção supõe um laço de lealdade, que não se compra, nem se vende 

(FERNANDES.1982:96). Levar uma lembrança, uma pequena estátua ou uma foto do santo é 

a maneira de prolongar a presença do santo no seu cotidiano (STEIL.1996:83). 

Na questão do consumo desses bens religiosos, grande parte dos objetos adquiridos 

estão relacionados a ícones que remetem ao sagrado, são chaveiros, imagens de santos, fitas, 

rosários, chapéus, canetas com padre Cícero estampado. Uma forma de compreender esse 

aspecto da romaria está naquilo que Marcel Mauss chama de lei da contiguidade quando 

escreve o Esboço sobre a Teoria Geral da Magia(1974:94)51. Diz que “a parte vale pelo todo”, 

os objetos que representam a pessoa são como se fossem ela. Isso vale não só para a pessoa 

mas para as coisas, de sorte que trazer um objeto de Juazeiro é trazer um objeto pleno da força 

de padre Cícero, e esse aspecto da fé incrementa o comércio de objetos religiosos52.  

Nesse passo cabe pontuar um aspecto. A romaria tem um viés de penitência e outro, 

de diversão, de consumo e porque não dizer de turismo. Não obstante autores como Rachid 

Amirou (1995) faça uma distinção entre a romaria como imersão no sagrado e o turismo 

como externalidade no olhar, acredito que a coisas são mescladas. Um mesmo indivíduo traz 

em si as duas condutas a de romeiro e a de turista. Antônio Braga, na pesquisa que realizou 

em Juazeiro percebeu igualmente esse ponto de vista. Diz: 
 

“Neste caso penso que devemos considerar que – num contexto de romaria, entre os 
romeiros – devoto e turista podem, e muitas vezes são, a mesma pessoa, o mesmo 
indivíduo. O termo, desta forma, não distingue indivíduos entre si, mas formas e 
possibilidades distintas de um indivíduo agir, interagir e imergir numa romaria, em 
relação ao grupo e nas experiências e espaços de peregrinação” (BRAGA.2012:153) 

 

 O fato de, durante a romaria, ter percebido que havia um clima de ludicidade, de 

alegria e de diversão acontece por conta do tempo da viagem ser um tempo diferente, 

extraordinário. Na verdade o fato de a romaria trazer em si um aspecto lúdico da diversão, já 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 -Agradeço a prof. Maria Rosário de Carvalho que fez essa sugestão. 
52- Suspeito que os outros objetos que não são necessariamente itens religiosos são igualmente revestido de 
significado religioso na medida em que foram comprados em Juazeiro, pois a sacralidade está muito relacionada 
com a territorialidade, o espaço marca também os limites do sagrado. Porém demandaria em ampliar a 
investigação que não comporta no momento.!
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aparece em trabalhos de outros autores que estudaram o tema como Fernandes(1982) e 

Steil(1996).  

Uma outra questão é que ela é um fato social total no sentido do conceito Maussiano, 

pois incorpora no seu âmago, diversos planos sejam religiosos, econômicos, jurídicos, 

estéticos, representando o próprio sistema social em funcionamento, marcando a dimensão do 

social. Braga (2012) também valida esse ponto de vista e diz: 

 
“Uma romaria é muito mais um fato social total (Mauss, 2003, p. 309), capaz de pôr 
em ação a totalidade da sociedade (suas diferentes dimensões, instituições) e dos 
próprios indivíduos, do que apenas a dimensão religiosa e aquilo que mais 
diretamente diz respeito a ela. Logo, numa romaria são mobilizados tanto aquilo que 
se refere à vida religiosa dos romeiros e demais agentes envolvidos numa romaria, 
quanto o que é relativo a ele e às suas vidas familiares, políticas, econômicas, 
culturais e – o que nos interessa aqui em particular – de lazer.” 

 
Percebi que o tempo da romaria era uma tempo diferente daquele vivido na cidade 

em que a vida cotidiana, era feita das orações na igreja ao final da tarde, acontecia um  enterro 

aqui, outro ali uma festa de santo acolá. Esse tempo era um tempo de rotina e de uma certa 

repetição e previsibilidade. Contrariamente a ele, o tempo da romaria era um tempo de festa e 

de grande excitação, tudo poderia acontecer, situações novas, imprevisíveis. Sabemos que o 

tempo é construído socialmente, sociedades indígenas, por exemplo, tem uma temporalidade 

diferente da nossa, os marcadores temporais para eles são diferentes dos nossos. 

Damatta, muito bem falou desse tempo excepcional: 

 
“No caso do tempo, o contraste mais abrangente talvez seja o que pode ser 
estabelecido entre as rotinas diárias e as situações extraordinárias, anômalas ou fora 
do comum, mas que são socialmente programadas e inventadas pela própria 
sociedade. Estas situações se definem pelo que usualmente chamamos de festas, 
cerimônias, rituais, solenidades” (1987:40). 
 

 

Da mesma forma que o tempo da ida é diferente daquele da volta. Na ida a 

característica mais forte é a expectativa, do que acontecerá, como será o pagamento da 

promessa, o que os espera, na volta é um tempo mais calmo, as pessoas conversam menos, a 

excitação é menor, o esperado, já aconteceu e a rotina se aproxima. A seriedade da ida pode 

sempre ser confrontada com a descontração da volta, quando os romeiros se sentem mais 

leves e libertos de seus pecados.(STEIL.1996:110). 

Communitas  é um conceito cunhado por Victor Turner que acontece numa das fases 

do ritual, na fase liminar, onde a estrutura desaparece, surgindo uma anti-estutura em que 



!

! 69!

todos são iguais, inexistindo a hierarquia. Nesse estado liminar no qual “oferecem uma 

mistura de submissão e santidade, de homogeneidade e camaradagem” (1974:119).  Esses 

momentos estão dentro e fora do tempo, dentro e fora da estrutura. Algo de sacralidade se 

instala. Na estrutura, diz ele, a sociedade possui posições hierarquizadas, posições políticas, 

jurídicas e econômicas, separando os homens uns dos outros. Na communitas essa hierarquia 

ou desaparece ou é rudimentarmente estruturada, e há a comunhão entre os indivíduos que 

tornam-se todos eles iguais entre si, e que se submetem as autoridades rituais. A 

espontaneidade da comunnitas em oposição a estrutura, raramente pode ser mantida por muito 

tempo (TURNER.1974).53 Turner usou este conceito para analisar as peregrinações. Porém 

Steil (1996:66) no estudo sobre Bom Jesus da Lapa, percebeu que no seio das romarias nem 

tudo é communitas, existindo dissidências e conflitos internos. 

Turner, na obra Image and Pilgrimage in Christian Cuture(1978), alargou o conceito, 

fazendo uma diferenciação entre liminar e liminóide. Pedro Agostinho(1986:10), cita que o 

liminar seria o obrigatório e previsto, ao passo que o liminóide o não obrigatório, dependendo 

da decisão e da ação individual e frequentemente contratual. Desta forma a peregrinação 

cristã poder ser as duas coisas, liminar por sair da estrutura e regressar transformada, mas 

como o ato de peregrinar é voluntário, pode escapar da definição de liminar e cair na de 

liminóide ou quase liminar. 

Em oposição a communitas há a societas, um conceito criado por Elias (2001), a 

partir da sociedade de corte, que é aquela existente no estado absolutista, pré revolução 

francesa, marcada por uma convivência fria e calcudada. Steil no artigo que trata de turismo 

religioso, problematiza esses dois conceitos, colocando-os em oposição, no sentido em que na 

communitas a verdadeira sociedade seria expressa pelo ideal fraterno e da comunhão  e na 

societas, a regra básica de funcionamento estaria na distinção (2003:251). 

A partir desses dois conceitos, o autor vai pensar qual deles melhor se enquadraria 

para entender a romaria, no caso de Bom Jesus da Lapa. Valendo-me teoricamente das 

reflexões de Steil, no caso da romaria que estudo, uma romaria nos moldes tradicionais ou 

com fins religiosos, encontramos a presença da communitas de Victor Turner, ou um turismo 

religioso nos moldes da societa de Norbert Elias? 

As duas coisas. Em primeiro lugar, concordo com Steil que é muito difícil separar 

romeiros e turistas porque se confundem tanto em relação a motivação quanto ao 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 - O conceito de communitas de Turner surgiu a partir da Obra de Van Gennep, Ritos de passagem em que ele 
usa a divisão do rito de passagem em três fases: a da separação, a da liminaridade ou margem e a da agregação. 
(1978) 
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comportamento, porque não existem ações puras, no sentido acima indicado por Amirou. O 

campo não se coloca de forma tão linear, e isso só serviria como um tipo ideal weberiano. O 

momento communitas, acontece durante todo o percurso em que vão cantando, partilhando 

comida e que formam um grupo uno na fé. Esse momento persiste em todo o 

desenvolvimento daquilo que compõe a parte religiosa, digamos assim, da romaria. O terço na 

casa de madrinha Dodô, o compartilhamento de comida. Quando o grupo se separa, rompe o 

que seria communitas e entra no societas, numa relação mais impessoal, que cada um age por 

conta própria. Um jogo vai se compondo no desenrolar da vivência que horas estão no 

momento communitas e outras no societas. O retorno é um dos momentos característicos da 

communitas. 

Refleti, em certo momento54, se a romaria não teria se transformado em simples 

pagamento de promessa, já que muitos iam pagá-la e outros iriam prometer. A partir dos 

dados de campo, conclui que não. O pagamento de promessa faz parte da romaria, alguns vão 

para pagar promessa e outros para fazê-la, mas esse não é o motivo pelo qual as pessoas 

viajam para Juazeiro, elas vão principalmente para beber da fonte sagrada, tanto que as 

conversas na volta giravam em torno da felicidade e paz de espírito que obtiveram no contato 

com padre Cícero, e o quanto com seus poderes mágicos, permite que passem um ano feliz. 

Outro aspecto que etnografei nessa vivência romeira, é que o trajeto é um momento 

de muito perigo e tensão e a oração ajuda a proteger essa passagem. No percurso da ida, em 

um dos momentos em que o motorista fez um ultrapassagem arriscada, as romeiras, que 

estavam caladas, começaram imediatamente a rezar um bendito, e uma me disse baixinho que 

era para proteção. São Miguel é um dos santos fortes para os quais se reza. Mas esse perigo 

não é feito apenas das coisas do mundo dos vivos, o mundo dos mortos tambem oferece os 

seus. As histórias são as mais diversas, como a contada por Dona Rita: 

“Eu vinha no pau-de-arara, era a primeira vez que eu vinha aqui, aí aconteceu esse 
negócio, um homem, você sabe o caminhão é aberto; de todo o lado que o caminhão 
andava, a gente via ele assim, ele nu, o sangue derramando, eu estava aqui sentada, 
quando eu vi ele estava saindo na traseira do carro, eu sentada aqui na tábua, quando 
eu fiz assim para traz ele ia saindo como se você sai debaixo de um pé de pau, de 
um arame assim. 
Sara –abaixado? 
Rita – sim, aí o sangue descia aqui, eu vi dessa posição, o sangue descendo aqui nas 
costas, aí depois vinha a rezadeira, nesse tempo tinha muita em Santa Brígida, aí ele 
falou na mulher, disse que vinha uma pessoa no carro, ele não explicou quem era, 
mas acho que era madrinha Dodô que vinha defendendo nós, e que ele  não virou o 
carro porque o motorista era Miguel, e de uma coisa que ele não gostava era São 
Miguel  
Sara – então essa coisa que saiu debaixo do carro era uma coisa ruim? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 -Uma chave interpretativa que recebi generosamente do prof .Cláudio Pereira. 
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Rita – era minha filha, era uma pantarra do satanás, esse homem sem batida de carro 
nem nada, todo ensanguentado, o sangue descia do ombro até embaixo. Várias 
pessoas viram inclusive seu José . Por isso que eu digo, eu não esqueço nunca eu era 
menina nova, e sempre que entro no carro peço para rezarem a reza de São Miguel” 
(Dona Rita – 13-09-2012). 

 
Outras histórias como essa aparecem no cenário das narrativas. Inicialmente pensei 

que todas estavam alocadas num tempo em que madrinha ainda era viva e a estrada para 

Juazeiro representava um longo percurso com muitos perigos a serem transpostos rumo ao 

sagrado. Esses perigos eram reais, diziam respeito as estradas escuras, em cima de um pau-

de-arara, com longos percursos sem encontrar nenhuma casa, mas percebi que não diziam 

respeito ao tempo mas ao trajeto. Da mesma maneira que um romeiro precisa vencer muitos 

obstáculos e perigos para alcançar a salvação, dirigir-se `a Juazeiro também é pleno de 

perigos a serem transpostos.Uma analogia que pode ser feita aqui é com os Campos de 

Josafá, lugar em que o romeiro deve passar com êxito, após a morte, para alcançar um bom 

lugar, e no qual é atentado pelas forças do mal. Como ele, o percurso para Juazeiro, tem lá 

seus perigos. A narrativa abaixo de Carmem, sobre a morte de seu neto Paulinho, ocorrida 

no ano de 2011, mostrou que o caminho continua a oferecer perigo. 

.  

 
“Sara – mas tu me contasses que teve um problema na estrada não foi? 
Carmem – quando nós chegamos na estrada atravessou um bicho muito feio na 
frente do carro. 
Sara – que bicho que era? 
Carmem – não deu para ver direito, só sei que era um homem mau, na presença do 
claro do carro apresentou um animal, agora não se sabe se aquele animal era bicho 
ou o que é que era 
Sara – se era um animal o que é que era? 
Carmem – eu sei que atravessou, o menino deu um freio muito perigoso e a mulher 
dele disse, bateu o pé no carro e disse freia devagarzinho porque esse bicho pode ser 
perigoso, aí ele foi de um canto a outro da pista, faltou nada para fazer uma coisa 
perigosa com a gente dentro mesmo. Quando cheguei aqui que passou umas 10 
horas, aconteceu com o menino, foi umas 10 horas do dia. Valha-me pai eterno 
livrou de nós e caiu no menino, creio em Deus pai, aí me peguei tanto com a  Santa 
Terezinha mas acho que não era para ele, não era para ele ficar, porque aquele 
planeta, era das duas uma: ou era pra eu ou era para ele, estava marcado aquele 
planeta, nos livramos e caiu nele, tá vendo.” (Entrevista Carmem 29-05) 

 

A relação contratual entre o santo e o romeiro raramente termina com o cumprimento 

de voto ou com uma romaria (STEIL.1996:103). É um vinculo que se estabelece e se mantém 

para toda a vida, seja no caso, com padrinho Pedro Batista e madrinha Dodô ou com padre 

Cícero, ou Zé Vigário. 

Esta diversidade de grupos e de formas de inserção neste evento, mostra como 

observou Sanchis “que a romaria não é uma simples reunião de indivíduos, que participam 
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numa mesma visão de mundo”(1983:97), nem um ato puramente religioso, tomado num 

sentido moderno, de uma esfera separada das outras dimensões da vida humana. Refiro-me 

neste passo aos de Santa Brígida que saíram em romaria para Juazeiro. Os objetivos são 

diversos, uns vão fazer o pagamento anual de promessa e outros, como os mais jovens, vão 

pagar uma promessa única, feita para um motivo único, como a da neta de uma romeira que 

subiu os degraus da estátua de padre Cícero de joelho porque estava vivenciando um 

problema de difícil resolução e pagou a promessa antes de obter o resultado, antes da questão 

estar resolvida. 

 

3.2 - As rezadeiras: quem cura é Deus 

 

 

Rezadeiras e rezadores têm como exercício da sua prática, benzerem e rezarem, a 

expressão usada por eles é “rezar na cabeça das pessoas”(fotos 10 e 11). Também chamadas 

de benzedeiras são pessoas que realizam benzeduras. Para executar esta prática, “acionam 

conhecimentos do catolicismo popular, súplicas e rezas com o objetivo de restabelecer o 

equilíbrio material ou físico e espiritual das pessoas que buscam a sua 

ajuda”(SANTOS.2008:2). Benzer é abençoar, e como tal, é um veículo que possibilita ao seu 

executor, estabelecer relações de solidariedade e de aliança com os santos, de um lado, e com 

os homens do outro, e entre ambos simultaneamente (OLIVEIRA.1985:9). Na verdade em 

Santa Brígida, essa comunicação se dá entre as pessoas e os santos e entre os pessoas e os 

protetores espirituais, cuja comunicação acontece através das rezadeiras. 

A benção é bastante recorrente no cotidiano e ela pode ser revestida dos mais 

diversos significados e finalidades. Abençoa o padrinho ao afilhado, o padre a seus fiéis, o pai 

ao filho e a benzedeiras `aqueles que recorrem a sua intervenção. O que buscam obter com 

essa prática varia também em cada caso, podendo ir de um gradiente de apenas uma benção 

de proteção até uma que cure de algum mal. O padre e os pastores ao benzer seus fiéis tem 

objetivos diferente do pai ao abençoar o filho, os primeiros atuam na circunscrição coletiva e 

o segundo atua na esfera privada, como as outras bençãos entre membros da família. Mas 

trataremos somente da benção, ou benzeção exercida pelas rezadeiras. 

Para Mísia Lins Reesink a prece é uma das formas de se obter uma benção, diz ela: 

 “ … um ato em que também se busca ser abençoado, ou seja; através da prece, o 
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fiel recebe a benção e a proteção do divino, estando o homem sacralizado, porque 
abençoado”.  Prossegue ela: “A benção pode assim estar compreendida na prece: 
através dela o fiel é a priori abençoado; a benção pode também implicar palavras e 
uma gestualidade próprias”. (2009-36) 

 

Defende, ainda a autora, que certos gestos significam sacralização, e desta forma, 

proteção que ajuda a vencer as provações e os perigos do mundo (2009-37), e que o 

recebimento dessas bençãos podem ser conseguidos através de gestos e sinais, como o de uma 

das suas entrevistadas que saía de casa com o terço nas mãos e rezava durante todo o trajeto. 

Com isso busca mostrar a pluralidade dos gestos no afã de alcançar bençãos e a sacralização. 

Entre as rezadeiras que estudo, existe a prática de usarem permanentemente o rosário no 

pescoço como forma de proteção. Nas viagens ou nas empreitadas perigosas rezam sem parar. 

Usam orações especiais, aprendida ou com seus antepassados rezadores - quando 

descendem de uma linhagem55 -, ou com seus guias espirituais que lhe ensinam. A maneira de 

rezar pode ser com ramo, com faca para cortar o mal ou gestos em cruz. Em Santa Brígida 

todos as rezadeiras usam um ramo de árvore, e associam `a sua reza o sinal da cruz. Não há 

um ritual de iniciação específico para essa incumbência, mas o seu nascimento acontecia 

quando recebiam uma ‘ordem’ ou seja uma autorização para rezar, concedida ou por Pedro 

Batista, ou por madrinha Dodô (MOTT.1968:27). O que sucede é que inicialmente não 

acreditavam ser portadoras dos dons e precisavam que alguém, mais especialista no assunto, 

confirmasse essa identidade de rezadeira. O que chamam ’ordem’ é o ato de  ter sido 

identificado por eles, Padrinho e/ou Madrinha,  como possuidores de dons e ser instado a 

rezar.  

Dindinha conta sobre a iniciação de sua mãe (entrevista 05-03-2012): 
“Mãe era rezadeira. Chegava muita gente louca aqui, de pés e mãos amarrados. Ela 
rezou em Antonio Clarindo56. Passou muita agonia no seu lugar, desmaiava, recebia 
espíritos mas não rezava porque não tinha ordem de fazer isso. Quando chegou aqui 
ela passou quase 1 ano em sofrimento, baixando aqueles protetores, baixando nela, 
rezando aquelas rezas, aquelas preces, ela era baixinha com o cabelo comprido e ela 
entrava no meio dos penitentes `a noite rezando de joelho.  
Um dia meu padrinho disse “de hoje eu vou tirar essa sentença, esse sofrimento de 
minha cabocla da casa nova”(porque ela ficou arranchada na casa nova dele) e deu 
uma ordem para ela ir rezando no povo louco que chegasse no tronco, na corrente, 
ela botava a mão e ficava bom. “ 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 linhagem uso no sentido de descendência, significando que a rezadeira tinha ancestrais rezadores. 
56 -Era um louco considerado por aqueles que conviveram com ele como violento, que chegou a Santa Brígida 
amarrado pelos familiares, e que foi curado por Padrinho Pedro Batista, alcançando a capacidade de ter uma vida 
normal. 
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Das rezadeiras que vem de uma linhagem Dindinha é um desses exemplos pois seus 

pais eram rezadores, já  outras como dona Laura, cujo dom apareceu na infância,  quando 

chegou em Santa Brígida recebeu autorização para rezar.  

De acordo com Mauss (1974: 47), o mágico é o indivíduo que cumpre atos mágicos, 

mesmo que não se trate de profissional. Nesse sentido, pode-se pensar as rezadeiras como 

sendo uma espécie de mágico, já que pelos seus gestos manipulam o conteúdo mágico durante 

os seus rituais de cura. Para que o ato seja mágico, prossegue o citado autor, ele precisa se 

repetir, ser tradicional .  

Santos cita Marcel Mauss para embasar o fato de que parte do conhecimento das 

rezadeiras é aprendindo através de pessoas próximas, e outra parte deles é adquirida pelo 

dom, e em outros casos quando a própria coletividade lhes atribui tal tarefa (2008:9).  

Uma das versões recorrentes em suas histórias de vida, é que viviam doentes, ou 

perturbadas pelos espíritos até iniciarem o trabalho de curadoras, quando melhoraram de vida 

e de saúde. Dona Mara, passou a rezar depois de vários episódios de doença em que ficava 

internada, os médicos nada achavam e ao receber alta e retornar para casa, os sintomas 

voltavam. Conta: 

 
“Quando era com dois, três dias estava boa, recebia alta e vinha embora. Quando 
chegava em casa botava pra morrer de novo. Teve uma época que eu mesma achava 
que não tinha mais futuro, ia morrer, e inchava tanto, assim eu ficava vendo as 
pessoas que morreram, só que eu não sabia o que era, eu ia conversar com alguém, 
diziam que era imaginação minha, não era. Eu já não comia, não bebia, o que eu via 
era passageiro, não era coisa que durasse horas e horas, mas eu via, aí tinha uma 
pessoa doente e meu coração falava bem forte: se rezar...”.”.... isso aqui é coisa de 
reza eu fiquei com medo e eu não sabia rezar um pai nosso e o tempo foi passado, e 
aqui tem muitas pessoas que rezavam e foram me orientando. Aí quando foi um dia 
cheguei e encontrei Madrinha Dodô ela foi e disse assim:- Mara  vá rezar no povo 
para aliviar a sua agonia e a do povo. Eu disse:- eu? Fiquei parada pensando aí ela 
pediu para mim rezar num irmão dela, vá rezar pai nosso e ave Maria, e nesse pai 
nosso e ave Maria apareceu tanta reza na minha cabeça que eu não sei, de onde saiu 
tanta reza, tanta palavra e quanto mais eu rezava, eu pelejava pra parar e não podia”.  
 
 

O depoimento de dona Mara  reforça a idéia de que as rezadeiras precisaram rezar 

para livrar-se das doenças e que necessitavam receber a ‘ordem’, para iniciarem suas 

atividades curativas. 

 Dindinha conta a história de sua iniciação: 
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 “Eu disse madrinha Dodô, não sou rezadeira não, nunca rezei sequer numa criança 
de olhado57 porque eu não sei, só se for o terço ou rosário da penitência que aprendi 
com a senhora, mas rezar, pra mim mandar suspender encosto do corpo das 
criaturas, eu não sei não. Ai ela olhou pra mim e disse, oxe! e fez menina ( e bateu 
palma três vezes), eu não estou te mandando? Então vai e bota a mão  na cabeça 
dela, reza que pelo meu mando vai se arretirar. Tornei a falar:- porque a senhora não 
mandou dona Lia que é rezadeira?  Branca que esta aqui com a senhora? Mara de 
seu Antônio? Madrinha Dodô olhou pra mim e disse :– menina Dindinha, nenhuma 
pode vir e Branca rezou e ninguém conseguiu. Oh! Dindinha de cumadre Cristina 
reza nela pra ela ficar boa, pra mim poder entrar no meu quarto, pra mim tirar minha 
roupinha, tomar banho que  há três dias que estou com essa roupa58. Eu disse: olhe 
Madrinha Dodô, com força minha, poder e mistério eu  não vou não porque não 
tenho, mas com a força de Deus, mistérios de Deus, ordem de Deus, força e ordem 
do pai eterno e do espírito santo! e fiz assim com ela com a mão direita, que são 
essas três pessoas que vivem com a senhora desde seu geramento, de seu nascer, de 
seu criar e de sua penitência! Essas três pessoas lá no alto sagrado convivem com a 
senhora e a senhora convive com elas, pelas suas preces, pelas suas penitências, 
pelas suas orações e pelas suas caridades” (Entrevista 03-03-2012). 
 
 

 
Nas palavras acima percebe-se que a força para a cura vem de um poder 

extraordinário, força da própria madrinha e do auxílio da santíssima Trindade, pai, filho e 

espírito santo. A forma que rezam, as palavras que dizem durante o trabalho é pessoal e varia 

de uma para a outra, pois foram construindo a reza, pela intuição e indicação dos próprios 

protetores. Mas há certos gestos que todas fazem, como em dado momento segurar nas duas 

mãos de quem recebe a reza, e levantá-las até a altura da cabeça, soltando-a vagarosamente, 

momento em que ordenam que o espírito se retire, ou as energias do mal, saiam. Clamam 

como reforço do exercício do ato em si pela madrinha Dodô, Padrinho Pedro Batista, Padre 

Cícero e vários santos, preferencialmente os de sua devoção. Algumas, como dona Lia, depois 

da reza aspergem água de cheiro sobre a pessoa, enquanto outras, como dona Dora, usam o 

amoníaco. 

O universo das rezadeiras é majoritariamente feminino, mas há também rezadores 

homens. São romeiras em sua maioria, havendo casos excepcionais de rezadeiras que não 

seguem os preceitos da romaria, mas do catolicismo romanizado, `aquele da igreja do padre. 

Porém as mais procuradas e consideradas como possuidora de grande poder de cura, são as 

romeiras.  

A maioria delas iniciou suas rezas quando padrinho Pedro Batista ou madrinha Dodô 

estavam vivos. Após a mortes deles, o número diminuiu significativamente, muitas morreram, 

outras, em decorrência de doença, ficaram impossibilitadas de trabalhar. Existem rezadores 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 -´E a alteração da saúde causada por influencia de olhos maus. Feitiço. (CASCUDO.1984:540) 
58 -Isso porque a moça que estava possuída pelo espírito, não saia do quarto há três dias e Madrinha Dodô 
precisava passar por esse quarto para chegar ao seu, e assim estava impedida de entrar para buscar seus 
pertences, como cita na entrevista Dindinha. 
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novos, como Gabriel, jovem de 19 anos que tem o dom e é romeiro, mas a maioria deles 

provém da época de Pedro Batista ou de madrinha Dodô. Então para os novos a ‘ordem’ para 

rezar não aconteceu, mas passaram a ter que conviver com o dom, e são gradualmente aceitos 

no grupo dos romeiros, à medida que suas rezas são reconhecidas como boas. 

A incorporação de espíritos é bastante frequente, uma vez que todas as rezadeiras 

têm um espírito que as protege, a acompanha e a auxilia na cura. Os guias espirituais, que elas 

chamam de protetores, são espíritos com poderes de cura e advinhação que as acompanham 

por toda a vida. Essa incorporação ou transe, que estou usando aqui, como sinônimos, 

acontece em alguns eventos religiosos, nas penitências, durante a semana santa, em alguma 

procissão, ou no exercício da reza. Eles auxiliam na cura, ensinam as rezas, auxiliam nas 

orações, intuem as rezadeiras, indicam as causas das doenças e fazem previsões. 

Existem também pessoas que não são rezadeiras e são perturbadas por espíritos. Elas 

passam muito mal fisicamente, vindo a desmaiar ou ter um tipo de falta de ar. Esses espíritos 

que se manifestam não  são protetores, mas espectro de parentes que necessitam de ajuda, seja 

uma vela ou uma oração. Somente a rezadeira tem habilidade para retirá-lo da pessoa. 

Durante o período da pesquisa, presenciei algumas manifestações de espiritos tanto a 

incorporação dos guias espirituais por uma rezadeira quanto a presença de espírito 

perturbador. Na penitência de Nossa Senhora da Boa Morte, durante a realização da oração do 

final da tarde, uma romeira passou mal. Dindinha, que estava na igreja a socorreu. A mulher 

suava frio, apresentada sintomas de desmaio e falta de ar. Foi colocada em uma cadeira e a 

rezadeira começou a rezar sobre ela. Gradualmente foi melhorando até que passados cerca de 

10 minutos, recobrou os sentidos. Indaguei o que havia acontecido, e a rezadeira disse-me que 

um parente morto havia causado esse mal estar, e que precisou ser retirado. Na via sacra da 

semana santa, realizada na serra do Galeão, na última estação antes da entrada da gruta do 

mané velho59, dona Lia recebeu seu protetor que abençoou e fez orações (foto 12), e, na 

procissão de São José, ela o incorporou novamente. Então temos a incorporação das 

rezadeiras pelos protetores, mas também é recorrente a aproximação de espíritos outros nas 

pessoas, e estes podem causar mal-estar, desmaios ou doenças. 

Uma rezadeira principiante reza em criança, por dois motivos: porque ainda está 

aprendendo a lidar com o guia espiritual, e isso requer um tempo de adaptação e ajuste, e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 -A gruta de Mané Velho fica na serra do Galeão, e nela é realizada na semana santa, após uma via-sacra, uma 
refeição comunal entre os romeiros, onde partilham o alimento. Mané Velho foi um fugitivo que praticou algum 
delito em Santa Brígida e se escondeu durante muito tempo nesta gruta, que é bastante alta. Antes dos festejos da 
quaresma são enviados para lá homens, para espantarem os marimbondos e procederem a uma limpeza. 
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porque, como as crianças são seres sem pecado, não trazem consigo espíritos obsessores e são 

vítimas de males de mais fácil cura, como quebrante,60 arca caída61, olho gordo62.  

Quanto a comunicação com os espíritos, a maioria deles rezam “manifestado”63 por 

seu guia de proteção. Contam que nas primeiras palavras da reza, tem a noção corporal, mas 

depois desaparece e quando terminam retornam ao corpo não lembrando de nada do que 

aconteceu. Durante esse período que incorporam o protetor, falam sobre os males que atinge o 

solicitante, seja ele um obsessor, seja de um trabalho maléfico. Se for magia feita pelas forças 

do mal, coisas que qualificam como xangô, encaminham a pessoa para um rezador que 

trabalhe com esse lado, porque elas mesmas só trabalham com o lado do bem. Quando o mal 

é difícil de ser curado, repetem a reza por três dias consecutivos. 

Quando entrevistei um jovem Romeiro, Cláudio, ele contou-me de uma diferença 

entre as rezadeiras que fazem “o chamado”, aquelas que benzem incorporadas e as que não 

fazem. Diz ele: 
“C- porque tem diferença, tem as rezadeiras que fazem o chamado e as que não 
fazem  
S- me fala qual é esta diferença. 
C- as que fazem, que incorporam digamos o mestre, o guia e  as que não tem o guia, 
rezam só de ramo, de olhado, de sol, e outras coisas 
sara – quem é que incorpora? 
C –Dindinha tem o guia dela, Dona Laura tem o guia dela, dona Mara. 
S- as pessoas procuram mais essas rezadeiras que tem guia? 
C- depende do problema né 
S -qual é a diferença C.? 
C- se você está com dor de cabeça, só dor de cabeça você vai pra uma rezadeira 
normal, comum, agora se você percebe que o problema é mais sério 
sara – tipo espiritual? 
C – sim, aí você vai pra essas que tem o guia que elas resolvem o problema, se não 
resolver também ela indica, vá ao médico 
S- elas saber diferenciar quando é espiritual e quando é físico 
C – hum hum.” (Entrevista agosto/2012) 

 
Têm o dom de se comunicar com os espíritos e através deles realizam sua curas. 

Todas as que conheci possuem essa habilidade de ter seus guias espirituais e poder 

comunicar-se com eles. Assim, recebem avisos e mensagens em sonho e quando benzem as 

pessoas, percebem qual o mal que as aflige, se foi um encosto, mau olhado, quebrante. Elas 

também em determinadas ocasiões, geralmente quando estão no exercício de suas rezas, 

incorporam seus protetores que falam aconselhando. São detentoras de um saber especial que 

faz delas importantes personagens na vida local.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 -quebrante ou quebranto é o desfalecimento, prostração, quebramento do corpo causado por influencia exterior 
maléfica do feitiço ou mau olhado. (CASCUDO.1984:647) 
61!Farca caída ou espinheira caída, é uma dor na boca do estomago, costas e pernas.!
62 -mau olhado. 
63 Estar manifestado é estar incorporado com seu guia espiritual!
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Pensando sobre a comunicação que se instala entre a rezadeira e o outro mundo 

podemos afirmar, que sempre essa comunicação acontece com o mundo dos mortos. Os 

santos, os protetores espirituais, Padrinho e Madrinha todos, embora alocados em diferentes 

patamares no outro mundo, pertencem ao mundo dos mortos. Talvez por isso, que o 

pesquisador Titus Riedl comenta em seus escritos que uma das coisas que mais chamou sua 

atenção em Santa Brígida foi “ a notória presença do motivo da morte no imaginário das 

devoções da comunidade local.” (RIEDL. 1999:04) 

São detentoras de um saber único: a capacidade de comunicar-se e desta forma 

intermediar os dois mundos, o dos vivos e o dos mortos. Quando alguém morre e precisa de 

uma oração ou do pagamento de uma promessa é através delas que enviam o recado. Na 

dança de São Gonçalo, na modalidade de pagamento de promessa de morto, são elas quem 

recebem as súplicas dos mortos e repassam a família seus pedidos. Se alguém fica devendo 

uma promessa para São Gonçalo, essa alma não alcança a paz enquanto não for paga. A 

rezadeira recebe o pedido e comunica a família. `As vezes a família acredita, outras não, em 

certas circunstâncias porque desconhecia o pacto feito entre o morto e o santo.  

Têm uma vida bastante movimentada, pois durante o transcurso de um dia várias 

vezes pessoas batem `a porta de suas casas para pedir uma reza. Muitas delas vem de longe, e 

normalmente não negam a ninguém, a não que estejam doentes ou impossibilitadas, e também 

não cobram, pois a reza faz parte do exercício da caridade. Deslocam-se muitas vezes `a casa 

das pessoas doentes para rezar, e quando o paciente está ausente rezam sobre objetos que 

pertencem a ele. A literatura sobre o assunto relata casos de benzedeiras que rezavam em 

animais, roças ou objetos, mas durante a pesquisa, somente presenciei elas rezando em um 

carro para proteger na viagem. Esta prática Oliveira acredita estar ligada a origem rural das 

rezadeiras, pois elas eram mais comuns na zona rural e estavam ligadas ao catolicismo 

popular, muito mais do que aqueles que prescreviam ervas, os ervateiros 

(OLIVEIRA.1985:48) 

Geralmente rezam com roupa branca, embora não seja obrigatória e cobrem a cabeça 

com um lenço branco. Quem recebe a reza deve estar vestido com compostura, nada de shorts 

ou roupas curtas, e caso isso aconteça prontamente  cobrem o solicitante com um pano branco 

antes de iniciar a oração. A reza pode ser individual ou coletiva. Quando são muitas as 

pessoas que necessitam de oração, colocam uma sentada lado ao lado da outra e vão rezando 

individualmente. Não há privacidade tampouco segredos nas rezas coletivas, pois o guia 

dirige-se a pessoa e fala de seus males. Antes de iniciar a reza o interessado pede:” dona 
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fulana reze em mim pelo amor de Deus”, quando é a primeira vez que recebe a reza, as 

próprias rezadeiras alertam o interessado que ele deverá dizer essas palavras. 

As rezam são feitas para os mais diversos fins para a afastar “as agonias” para retirar 

os espíritos perturbadores, olhado, quebrante, sol e lua e sereno64, espinheira caída65, etc.  A 

“agonia” é um conceito que engloba quase tudo, pode ser um mal estar físico ou uma 

perturbação de ordem espiritual. Dona Laura (17-03-2012) diz que reza “desses mal 

passageiros do vento” que são “daqueles males brabos que a pessoa dá pra tremer, uma coisa 

assim e os médicos `as vezes não sabem” e que reza  também quando dá inchação na perna 

das pessoas, e a perna fica vermelha.  

Rezam para as pessoas perturbadas por espíritos “– as vezes é espírito do morto que 

encosta `as vezes aquele espírito que morre e (não) sente equilíbrio, que aprontou muita coisa 

e que se encosta nas pessoas, e elas ficam doidas as vezes ficam conversando muito, aí que a 

gente reza e retira” Reza também de muita coisa “...de dor de cabeça, tontura, esses ar do 

vento que falei, rezo de  dor de barriga, dor de umbigo, dor  de cólica, vento caído, fel 

derramado66 que nem rezei no menino lá que ficou bom”.(Dona Laura.março.2012) 

As rezadeiras rezam para os espíritos dos mortos que se encostam nas pessoas 

prejudicando-as como para os espíritos dos vivos, cuja malinagem se materializa na inveja, 

que é tão poderosa que derruba a pessoa. Dona Laura, conta-me a seguinte história: 
“Chegou uma mulher um dia, ela trabalhava no posto, mas era só chegar no posto 
ela adoecia nem pra frente, nem pra trás. Quando ela saía do posto ficava boa, e foi 
no médico não tinha doença. Um dia passou mal lá e enganou que ia embora, e 
passou aqui ela veio pra aqui. Ela entrou segurada no braço dela, quando chegou 
aqui, que sentou aqui estendeu por riba do sofá de tão mal que ela vinha. Quando eu 
fui pegar as galhas ela começou a suar e  chorar que as lágrimas derramavam ficou 
suando, suando, eu peguei uma toalhinha sequei ela ai dei água benta por ela beber e 
ela melhorou um pouco, um espírito de vivo acompanhado nela, a inveja é tão baba 
a inveja é demais que... aí eu fiz o chamado o espírito de vivo passou falando e 
dizendo que queria que ela morresse, falando nela mesma, dizendo que não queria 
que ela trabalhasse no posto, porque era tanta inveja que tinha dela que queriam que 
ela morresse para os outros trabalhar no lugar dela..” 
 

No caso do espírito dos vivos fico curiosa para saber para onde vai esse espírito de 

vivo que ela retirou e me diz: ‘...ele vai para aquela pessoa dona do corpo ele volta para lá, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 -são rezas feitas para amenizar dores, geralmente de cabeça, causadas por excesso de exposição ao sol, a lua e 
ao sereno, que deixa o corpo mole. 
65 - “aquele ossinho mole que a gente tem na boca do estomago e ele cai com qualquer peso, pega muito peso e o 
ossinho vira é espinhela caída. As vezes o peito abre, fica aberto e doendo,fica doendo ai eu sei a reza de 
fechar”.(Dona Laura) 
66 - o fel derramado é o fel que derrama no fígado, ai aquele fel derrama `as vezes um peso que a pessoa pega, 
`as vezes pula de muito alto e aquele fel derrama no fígado, e vai luindo(?) aquele fígado, vai prejudicando o 
fígado, vira uma ferida e aquela ferida vira úlcera, aí da hepatite e a pessoa não tem mais cura.(Dona Laura) 
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quando acompanha uma pessoa o espírito mau domina o corpo e aquele espírito acompanha 

aquele outro que quando ele volta aquele mal foge e ele se coloca na pessoa’ 

Olhado é a alteração da saúde causado por maus olhos (CASCUDO.1984:540)  tendo 

um efeito destrutivo sob a pessoa, causado pela inveja. 
“É uma doença que vai debilitando o indivíduo, aos poucos, até levá-lo à morte, se a 
pessoa não procurar alguém que reze. De acordo com a concepção de saúde e 
doença das rezadeiras, o olhado só é curado através de rezas, portanto, enfatizam 
que o médico não ajuda ou soluciona esse mal. É proveniente de um fascínio 
(admiração) que uma determinada pessoa tem sobre qualquer aspecto do ser 
humano: beleza, forma física e corporal, inteligência etc., ou em qualquer outro 
aspecto, seja físico ou espiritual, tanto em seres humanos como 
animais.”(SANTOS.2008: 5) 

Para Cascudo os sintomas são falência (indisposição), sonolência, abrição de boca, 

inapetência e esmorecimento, e o quadro pode se agravar e levar o doente a definhar até a 

morrer. (CASCUDO 1978:73). Um dos indícios através dos quais identificam tratar-se de 

olhado é que quando a rezadeira boceja enquanto reza, e isso descobri quando eu mesma 

recebia a reza.  

O quebranto se assemelha muito ao olhado, há autores que nem fazem diferença 

entre os dois. Santos na pesquisa que realizou em Cruzeta RN(2008:06), detalha que as 

rezadeiras por ele entrevistadas, admitiam que ambos provém de uma admiração de uma 

pessoa sobre a outra, mas o traço diacrítico está no fato de que o olhado é a inveja silenciosa 

na qual o admirador nada fala, e o quebranto acontece quando ela verbaliza a admiração. Há 

um antídoto que impede esse feitiço de funcionar, é dizer a expressão “benza-te Deus”. 

As rezas de sol, lua e sereno usam instrumentos diferentes para benzer. Além do 

ramo, colocam um paninho branco na cabeça e sobre ele uma pequena garrafa de água, com o 

gargalo virado para baixo, de modo que a água vai lentamente escorrendo no pano e 

umedecendo a cabeça de quem recebe a reza. A pessoa senta-se a frente do rezador virada de 

costas para ele, enquanto ele reza e trabalha em sua cabeça e em seu corpo. 

As doenças são de dois tipos: aquelas que podem ser curadas pelas rezadeiras e as 

outras que são assuntos dos médicos. Dentre aquelas curáveis com reza, ainda nem tudo elas 

podem curar, pois há as  causadas por espíritos maus, e essas elas encaminham para pessoas 

que mexem com esse lado.  Identificam com clareza o que é da sua competência e o que não é  

procedendo a um diagnóstico. Quando o assunto sai da sua alçada encaminham a quem possa 

resolver.  

Os profissionais da biomedicina tem uma visão da doença racionalizante e 

positivista, rejeitam o conhecimento que o paciente tem do próprio corpo e de suas aflições. 

Tampouco estão interessados em perceber como os doentes analisam os problemas de saúde 
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que os afetam. Desta forma o processo terapêutico das rezadeiras e dos médicos seguem 

lógicas diferentes. Enquanto as rezadeiras vêem o indivíduo na sua totalidade, os médicos os 

percebem de formal dual separando o corpo da esfera simbólica-

conceitual.(SANTOS.2008:4) 

A medicina oficial tem por praxe tratar a doença como uma questão fisiológica, pois 

tudo o que diz respeito ao espírito não é percebido como causa da doença, no máximo como 

um estado psicológico que pode auxiliar ou não a cura (LOYOLA.1984:88). As rezadeiras 

tratam dessas doenças espirituais que estão fora da alçada da medicina. 

Essa concepção do que separa o corpo da alma e por consequência as doenças a ela 

atinentes, surgiu a partir do renascimento, onde supera-se o enfoque mágico-religioso que 

associava a doença a presença de algum demônio, que necessitava ser exorcizado num ritual, 

e a doença passa a ser localizada no corpo humano, visão esta que se solidifica a partir do 

nascimento da clínica médica no século XVIII, onde se separa o discurso técnico da magia e 

da bruxaria. (OLIVEIRA.1985:2). As rezadeiras contribuem justamente por não pensarem a 

doença como uma separação entre corpo e espírito 

Embora ligadas ao catolicismo popular, o ofício delas é feito autonomamente, não 

estão subordinadas a nenhuma outra rezadeira, e trabalham por conta própria. Também 

particulares são as formas usadas para rezar. 

Engana-se quem pensa que há uma hierarquia valorativa entre esses dois saberes, 

pois ambos são importantes, porém cada qual responde por sua competência. As rezadeiras no 

lugar são tão importantes quanto os médicos, porque elas tem um saber que o médico não 

tem, e lidam com o bem estar do corpo e a saúde do espírito. O médico por seu turno, só 

domina a saúde do corpo. Santos percebeu a complementariedade dos saberes. Diz ele: 

“Enquanto ao diagnosticar uma determinada doença, o médico faz uma distinção 
entre o corpo e o espírito; as rezadeiras, por sua vez, lidam de forma complementar, 
sem estabelecer essa dualidade característica do saber e da prática biomedical. 
Durante as rezas eram mencionadas caracteristicas referentes aos saberes do corpo e 
do espírito”.  (2008:3).” 

Outro aspecto que deve ser considerado nessa díade doença e cura é que as  rezadeiras 

pertencem a mesma esfera social de seus pacientes, então dessa forma partilham com eles o 

mesmo universo simbólico. Esse aspecto facilita a compreensão do que sentem, e daquilo que 

expressam como causadores de seus males. Uma das reclamações constantes sobre os 

médicos  é que eles não dão a devida atenção, não conversam por um tempo razoável, e não 
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conseguem decodificar os sintomas, uma vantagem dos rezadores sobre os médicos é  

dominarem o universo popular. A benzedeira nem sempre é acionada com exclusividade. Elas 

também ensinam remédios, geralmente chás feitos com ervas, esses sim  um conhecimento 

aprendido com os mais velhos, ou muitas vezes ensinados pelos guias. Madrinha Dodô e 

Padrinho Pedro Batista, também foram responsáveis por parte desse conhecimento, porque 

receitavam remédios, unguentos e chás . O diário de Mott, cita uma vasta relação de remédios 

e qual sua indicação clínica  ensinado pelo velho Pedro. (MOTT. 1968:28). 

Também não podemos explicar através da visão utilitarista, pensando que elas 

surgiram e ganharam força em momentos em que não havia médicos que pudessem atender 

aos locais. Hoje a situação mudou, a cidade conta com médicos que comparecem 

semanalmente e tem a proximidade de Paulo Afonso, onde podem usar o hospital e várias 

especialidades médicas, mas  as rezadeiras continuam a ser muito frequentadas. Isso nos 

permite pensar que a razão está na crença do seu poder de cura. 

Foram responsáveis no passado e ainda o são hoje pelos batizados. Quando o padre 

está fora da paróquia ou não pode batizar elas o fazem, geralmente no caso de criancinhas que 

estão prestes a morrer e que não receberam o sacramento do batismo como forma de não 

morrer pagão. Dindinha contou-me que batizou uma criança que morreu queimada e que o 

padre não batizou direito com escrúpulo de tocar nela, e dona Laura batizou uma criança que 

estava a beira da morte e que o padre não pode ir, mas ela fez com a autorização dele, que 

testou antecipadamente se ela sabia batizar para em seguida avalizar. 

Há um gradiente de competência de cada uma delas e está relacionado ao maior ou 

menor número de pessoas que obtiveram a cura. Por isso é frequente que relatem as previsões 

que tiveram, as desgraças que impediram de acontecer, as crianças salvas com seu socorro, ou 

os espíritos que retiram de quem estava quase morto. Contam e recontam suas histórias e 

ainda pedem o testemunho dos presentes como forma de comprovação de que estavam 

falando a verdade, e que têm o dom de curar. Essas histórias são uma forma de legitimar seu 

saber e criar a teodicéia que sustenta a crença em suas habilidade. Berger(2009) deixa claro 

quando trata da religião que a construção da teodicéia se dá a partir de uma explicação para 

um fato religioso, não precisando provir de especialista.  

Como requisitos para a cura, temos em primeiro lugar a vontade de Deus, porque 

repetem sistematicamente que quem cura é deus, e a pessoa que busca a cura precisa ter fé 

para obtê-la, e em segundo arrolam a capacidade, ou o poder da rezadeira. Gozam de muito 

prestigio, e esse fato pode ser medido pelo grande número de afilhados que possuem, já que a 
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literatura sobre compadrio é farta em relacionar prestigio  ao número de afilhados, como 

aponta Lia Fukui.(1979:222). 

Ter um dom e saber rezar é uma das condições necessárias para ser uma rezadeira,  

porém não é ainda suficiente. Precisam ser legitimadas socialmente, na própria comunidade 

onde moram, através dos vizinhos, da família. As pessoas precisam reconhecer serem elas 

portadoras de um dom especial. Esse processo de legitimação e reconhecimento do seu ofício 

é feito pelas pessoas que utilizam seus serviços, e por outras benzedeiras. Pertencer a romaria 

ajuda nessa legitimação . 

Oliveira arrola as várias etapas que acontecem no nascimento de uma benzedeira. 

Primeiro ela recebe o dom, após passa ela própria a acreditar na sua capacidade de cura. Em 

seguida estende a prática `as pessoas de sua família e amigos que moram na sua comunidade. 

Quando fica conhecida, passa a ser procurada por pesssoas de fora da comunidade, e por 

último pode receber pagamento ou trocas (idem:40). Esse processo de legitimação pode levar 

vários anos. 

A questão da eficácia simbólica, foi magistralmente tratada por Levi-

strauss(1985:194) e ele relaciona os aspectos necessários a efetivação, que seriam primeiro a 

crença no feiticeiro, na eficácia de suas técnicas, depois a crença do doente que ele cura, ou da 

vítima que ele persegue,  e por último a confiança e as exigências da opinião coletiva. 

Carlos Brandão diz: Não é porque uma crença é verdadeira que uma comunidade 

inteira acredita nela; é porque a comunidade acredita coletivamente nela que ela é 

verdadeira.” (1983:38). Levi-Strauss pontua “Quesalid não se tornou um grande feiticeiro 

porque curava seus doentes, ele curava seus doentes porque se tinha tornado um grande 

feiticeiro”(1985:208),  ou seja, para que a benzeção seja eficaz precisa haver um crença 

coletiva. Desta forma o poder da cura das benzedeiras é eficaz e sagrado não porque foi 

sempre assim, mas ele é assim porque a tradição o tornou socialmente acreditado por todos. 

Mísia Reesink já discutiu as possibilidades de comunicação entre vivos e mortos, e 

diz que, um dos meios possíveis de comunicação se dá através dos sonhos entretanto neste 

caso a comunicação seria sempre pelos mortos, devendo os vivos, se inclinar a vontade dos 

primeiros (2009:47). 

Para a autora, ao rezar (realizar uma prece), os vivos se lembram dos mortos, e estes 

últimos  tornam-se mais do que mortos, eles são seres amados, os entes queridos, e isso é uma 

relação de amor, e que a prece é constituída como o canal para que as pessoas – vivos – 

possam continuar estabelecendo uma relação com os mortos relação essa que e, antes de tudo, 

afetiva. Assim reza-se por reafirmar tal afeição, para dizer que não se esquece, que  o amor 
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subsiste ainda. Dessa maneira, tanto mortos quanto vivos podem ficar felizes. Ainda nesse 

quadro de afeição, a prece adquire um outro valor, pois se trata também de instrumento 

fundamental para livrar as almas dos sofrimentos no outro mundo” .(idem:50)   

A prece é a forma que os vivos tem de alimentar as almas. A autora acredita que ela 

é uma forma de pagar a dívida com os mortos, ajudando a obterem a salvação mais 

rapidamente, e através dela os vivos encaminham as almas errantes a um lugar, mesmo que 

temporariamente para que não possam prejudicar os vivos.(2009:49). Frente aos dados de 

campo, concordo com a autora no sentido de que a prece é uma forma de dar conforto as 

almas sofredores, mas em Santa Brígida esse refrigério está aliado a rituais de mais impacto, 

que são as Penitências de Nossa Senhora da Boa Morte e a Dança de São Gonçalo . 

Acredito serem necessárias, neste passo, algumas considerações sobre a 

comunicação entre rezadeiras e os espíritos. Elas incorporam seus espíritos protetores que têm 

o poder de curar, dar remédios e orientar a vida. Existe uma hierarquia religiosa. Da mesma 

forma que médiuns não incorporam Deus, Nossa Senhora ou os santos, as romeiras não 

recebem o espírito nem de madrinha Dodô nem de Pedro Batista, tampouco de padre Cícero, 

Frei Damião ou Zé Vigário. Isso se dá por uma razão muito simples. Os taumaturgos se 

equiparam aos santos em termos de hierarquia, eles podem interceder, auxiliar e proteger as 

pessoas, pois estão num patamar de santidade, num lugar superior que não permitem esse tipo 

de comunicação com os vivos.67  

O transe existe, mas ele não é provocado ou acontece em determinados momentos; 

ele ocorre quando se faz necessário, ou durante um processo de cura, ou quando o protetor 

quer transmitir alguma mensagem a quem está recebendo a reza e a cura. Além do mais, nem 

o próprio rezador sabe quando seu protetor irá se manifestar. Um dos exemplos que posso 

citar, é que já vi rezadeiras benzendo pessoas “manifestadas” ou não, como é o caso da dança 

de São Gonçalo como pagamento de promessa de morto. Em alguns casos o morto se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67!Embora o pesquisador Siloé Amorim (2012:10) afirme categoricamente que as romeiras incorporam o espírito 
de madrinha Dodô discordo totalmente deste dado. As romeiras por ele referidas são as mesmas interlocutoras da 
minha pesquisa. Durante os nove meses que estive com elas, entrevistando e compartilhando das peregrinações, 
rituais da romaria, inclusive indo a Juazeiro do Norte, em nenhum momento surge qualquer narrativa sobre a 
incorporação dos espíritos de Madrinha Dodô e Padrinho Pero Batista. `A guisa de confirmar até que ponto esse 
dado etnográfico poderia ter passado desapercebido a meus olhos, citei para algumas romeiras de Santa Brígida 
as conclusões do autor acerca da incorporação de madrinha Dodô, e elas prontamente afirmaram que não a 
incorporam, apenas tem a sua proteção e receberam dela todos os ensinamentos transmitidos pessoalmente 
enquanto viva estava, e através dos escritos, no caso os benditos, ofícios e excelências.  
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manifesta, agradecendo, e em outros não, é sempre imprevisível. Outros exemplos ocorrem 

durante as penitências de Nossa Senhora da Boa Morte, durante as vigílias noturnas quando, 

às  vezes, os espíritos se manifestam, outras vezes não, o que reforça a tese de Misia Reesink, 

no sentido de que a  comunicação acontece pela escolha dos mortos. 

A relação que se estabelece com esses santos, incluindo madrinha Dodô e padrinho 

Pedro Batista está mais ligada a um milagre, a uma graça alcançada e a manifestação acontece 

por canais mais sutis, como a intuição, o sonho, ou no máximo quando sentem a presença e a 

proteção deles. Foi através do sonho que Dona Lia e Dona Dora começaram a rezar e foi 

também através dele que Carlinhos, criou um São Gonçalo novo. Dona Lia conta-me sobre a 

sua iniciação como rezadeira: 

Sara -. A senhora começou a rezar quando, foi madrinha Dodô? 
Lia – eu comecei a rezar foi num sonho. `As vezes a gente está pensando numa coisa 
e dá outra. Eu me deitei e sonhei que eu estava rezando numa criança, quando eu me 
levantei, cacei num canto, cacei no outro  e nada, daí me deitei e cochilei, a gente 
não dorme cochila, aí me disseram:- levanta pega um ramo e vá rezar numa criança, 
aí me levantei e comecei a rezar 
Sara – as rezas a senhora aprendeu ou elas vem na sua cabeça? 
Lia – vem na minha cabeça, tudo o que eu tenho na minha mente é deus mesmo que 
me clareia. Eu mesmo achava que eu não tinha o dom e eu digo, minha gente eu  
vou rezar de que? Se eu não sei de nada não. De quando em quando vem gente pra 
mim rezar (Entrevista Dona Lia 22/5/2012) 

 
 

Madrinha Dodô é uma pessoa viva, no sentido de sua constante presença. Suas 

romeiras, conversam com ela diariamente, comparecem `a sua casa e reverenciam os ícones 

que a identificam como seus objetos pessoais, deixados no quarto em que dormia na casa de 

Pedro Batista. Na igreja `a esquerda de quem entra há uma cadeira e sobre ela um retrato 

enorme de madrinha(foto 13). O esmero é tanto que os panos brancos que cobrem-na são 

trocados semanalmente da mesma forma que acendem velas e colocam flores. Durante a noite 

uma pequena luz verde fica acesa para iluminá-la. O mesmo ocorre com o Padrinho Pedro 

Batista, porém percebo que a relação dela com as romeiras é mais intensa, por duas razões 

básicas. A primeira que ela morreu somente em 1998, mais recentemente e a outra é que ela 

criou e ensinou as meninas que hoje são as romeiras e rezadeiras, ensinou-lhes a rezar, a 

benzer, a caminhar  para Juazeiro, então os laços afetivos foram mais fortes e a convivência 

mais intensa. 

Quando digo que madrinha Dodô está presente na vida delas, é porque nas conversas 

cotidianas falam sobre ela, ou relembrando o que viveram juntas ou contando que tiveram um 
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sonho, que foram avisadas de um acontecimento desastroso, que receberam uma graça. As 

romeiras falam com ela sempre. Esse dado pode ser levantado nas entrevistas, que não 

relatarei aqui para não tornar por demais enfadonho e extenso. 

Contarei apenas, para embasar minha argumentação, um acontecimento. Durante a 

pesquisa de campo, quando tinha mais intimidade com as romeiras, e já havia ido a muitos 

eventos religiosos e entrevistado muitas delas, Dindinha me chamou para uma conversa, e me 

disse que havia sonhado com Madrinha Dodô e ela havia lhe dito que poderia me aceitar na 

romaria e que ela aprovava o que eu estava fazendo. A partir desse evento fui plenamente 

aceita, porque esse sonho foi contado para todos. 

Assim a comunicação com ela persiste, seja em sonhos ou intuições e quando 

querem justificar uma atitude, como por exemplo repreender alguém que está descumprindo 

os preceitos da romaria, invocam o nome dela como reforço. 

 

3.4 - Penitentes 

 

Os penitentes são um irmandade secreta, exclusivamente masculina que circula 

rezando pela cidade depois das 23 horas. As pessoas que conhecem suas identidades 

preservam o segredo. Enquanto peregrinam rezam sem parar e em voz alta o ofício das almas 

dos mortos e outros mais. Não podem conversar porque a  penitência é  coisa “muito fina”68, e 

a conversa distrai a oração (Carlos, chefe dos penitentes em 12-03-2012). Suas vestes são 

calças brancas e camisas brancas de mangas longas. Sobre elas um roupa azul, semelhante a 

um colete, de dois lados, onde são aplicadas cruzes cristãs brancas, tanto na parte da frente 

quanto na de trás. Nas costas, no centro e na frente dela há uma cruz maior e ao lado cruzes 

menores. A cabeça é coberta por um pano branco e sobre este um tipo de chapéu  azul que 

mantem oculta a identidade, porque possui uma aba alongada que cobre a metade do rosto . 

Na frente levam uma cruz, a cruz dos penitentes, branca, toda revestida de fitas brancas que 

fica guardada na casa de dona Mazé, que  é a guardiã da cruz. (foto14 e 15) 

Para Câmara Cascudo provém de uma herança européia, já que existia desde o século 

X e por aqui desde meados do século XIX. Saíam na sexta-feira da quaresma ou durante 

novembro, o mês das almas, em procissão noturna em sufrágio das almas do 

purgatório.(1984:307). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68  Coisa fina é que requer muito empenho, deve ser feita com esmero. 
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Para Maria Isaura Pereira de Queiroz(1973), a ‘recomenda das almas’ existe tanto no 

sul quanto no nordeste, mas neste último tomou o nome de ‘penitência’. Realmente, hoje o 

que se conhece por encomendação ou recomendação da alma são as orações realizadas para 

defunto como forma de auxílio para que ele siga seu caminho rumo ao outro mundo, feita 

durante os rituais funerários.  

A autora defende, que a penitência não busca salvar as almas do purgatório, mas 

remir os pecados dos participantes, que vão lado a lado mortos e vivos, todos purgando seus 

pecados. Concordo em parte com a autora, pois pelos dados de campo, os penitentes fazem as 

duas coisas, rezam pelas almas dos mortos e buscam salvar suas próprias almas. Carlos 

quando entrevistado disse-me que rezam também para a alma dos mortos, para que tenham 

sossego na “passagem deles para morto”, e que pedem para que não apareçam enquanto estão 

recebendo as orações.  Para Araújo a prática deste tipo de ritual protege, auxilia as almas dos 

outros e ao mesmo tempo protege as suas ‘fechando o corpo’ contra perigos e males e 

adquirem a salvação futura. (ARAUJO1967:31). Tratarei novamente  deste assunto no 

capítulo 4, no item da encomendação das almas. 

São considerados rezadores fortes e por esse motivo são chamados pelas pessoas 

para rezarem nas casas. Nunca sabem, quando serão chamados, na intenção de quem irão 

rezar, pois muitas vezes rezam para pagar promessas, daqueles que os requisitam. Madrinha 

Dodô ensinou que, quando os penitentes saem do cemitério e quando caminham pela cidade 

rezando, são seguidos pelos mortos que vem atrás deles para se beneficiar das orações, por 

esse motivo não se deve olhar para trás. “porque dizem que vem coisa boa  mas também vem 

coisa ruim” (Carlos 12-03-2013). 

De uma certa forma a identidade que deveria ser preservada, não é tão secreta assim 

pois eles são facilmente reconhecido, pelos pés e mãos mas principalmente pelas vozes 

durante os cânticos. Mas mesmo aqueles que os reconhecem mantém segredo possivelmente 

por aquilo que Riedl (1990:21) e Queiroz (1973:172) apontam: a possibilidade de ficaram 

doentes ou mal-assombradas as pessoas que reconhecerem os participantes. 

Os penitentes reúnem-se no cemitério da cidade, onde despojam-se de suas roupas 

comuns e vestem a roupa dos penitentes, e saem de lá rezando pelas almas. O próprio Carlos 

narra o perigo que essa procissão encerra, que é a companhia dos mortos, bons e dos ruins. 

Aliado a este fato está a interdição das pessoas não olharem para eles, para não serem 

atingidas pelas almas malinas, que os acompanham. É recorrente na cosmologia da religião 

dos romeiros, que o alimento de que as almas precisam é a oração. Disse-me seu José em 

março de 2012: 
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“Sara – o morto precisa de oração? 
José–a oração que  é o alimento dele na outra vida  
Sara – a oração ajuda o morto na outra vida? 
José– é o alimento que ele vai ter, daquele dia em diante é aquele.” 
 

 

Seu José procedeu a uma narrativa sobre uma pessoa que acompanhou uma procissão 

dos penitentes – e resolveu segui-la. Conta ele: 

 
José – outro homem ele morava numa cidade ali morava no sobrado e a noite ele 
ficava na área do sobrado. Quando foi 11 horas da noite ele viu uma procissão e se 
perguntou:- procissão uma hora dessa?, ele desceu lá de cima e foi espiar o que era. 
Quando vinham pessoas e cada uma delas, com uma luz, uma vela acesa na mão, e  
ele achou aquilo bonito. Passaram e não olharam para ninguém, e ele decidiu seguir 
a procissão. Vinha um cabra com um monte de vela nas costas que não tinha mais 
tamanho, quando foi passando por ele, disse – tome! pegue essa vela. Ele pegou, a 
vela, acendeu e foi andando na procissão também. Andaram a rua todinha, quando 
voltou, ele foi devolver a vela e a pessoa mandou que ficasse com ela disse Tinha 
um caixão lá e ele pensou:- vou botar essa vela aqui dentro desse caixão e amanhã 
vou perguntar à mulher o que foi que ela viu de noite. Pegou a vela e botou lá 
naquele caixão, lá dentro e deixou lá. Mas de manhã, antes de falar pra mulher, 
correu lá para ver como estava a vela, quando chegou lá, sabe o que é que tinha?, um 
cadáver, uma caveira e ele assombrou e aí e agora?, e aí  ele correu e foi bater na 
casa do padre e chegou na casa do padre e contou o causo e o padre disse:- agora 
você arrumou um problema, agora você não diga nada a ninguém e toda a noite você 
vai lá fazer sentinela a ele, àquela caveira, àquele esqueleto velho. Um ano você 
pegou uma sentença pesada e durante um ano você vai fazer toda a noite sentinela a 
ele. 
Sara – ele não dormia mais? 
Zé – depois ele ia dormir.  Ao cabo de um ano, nas mesmas horas lá vem de novo, a 
dita procissão, que aquela procissão era morto era tudo morto não era vivo, agora 
quando a procissão vier, você vai lá no caixão e dá a vela pra ele, você pegue e 
acompanhe e quando voltar você entregue. Aí ele foi e ficou 1 ano e não dizia nada 
pra mulher, só sabia ele. Aquilo ali  são as  almas que estão em penitência e aquelas 
da malfeitoria acompanha elas também pra ver se acha, se alivia o peso que estava 
carregando. No no dia que completou 1 ano, às 12 horas da noite lá vem a procissão 
de novo, aí ele correu no caixão e chegou lá tava a vela perfeitinha, ai ele pegou, 
acompanhou deu a fuga69 ele um ano do peso que carregava, aí pronto terminou” 
(Seu José- entrevista março de 2012).  

 

O depoimento acima comprova o quanto, no imaginário dos romeiros de Santa 

Brígida, esse ritual de caminhar pelas ruas altas horas da noite, que é o praticado pelos 

penitentes, é perigoso sob pena de ser molestado pelas almas inquietas, como ocorreu com o 

protagonista da história, e comprova ainda que os penitentes alimentam as almas com os 

benditos,  ofícios e orações.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 -fuga significa descanso, intervalo de tempo para descansar. 
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É um espetáculo belíssimo, pois ao longo da noite silenciosa de uma cidade pequena, 

o canto masculino dos ofícios enchem de música o espaço.  Saem do cemitério e lá fazem a 

primeira oblação para seus parentes e aderentes70, para todos os mortos em geral, conhecidos 

e desconhecidos. Embora as pessoas não possam olhá-los, deixam a porta da casa aberta e 

eles, ao passar, fazem uma reverencia, abençoando-as. 

A mim me parece que em Santa Brígida a alimentação das almas é feita por dois ritos 

distintos, a prática dos penitentes e a procissão da sexta-feira da paixão71.  

O outro ritual acontece na madrugada, por volta das 4 horas da manhã do sábado de aleluia. 

Os romeiros, homens e mulheres, todos vestidos totalmente de branco, com os pés descalços, 

reúnem-se em frente da igreja de São Pedro e de lá no mais absoluto silêncio, caminhando 

rapidamente, dirigem-se ao cemitério dos baianos e depois ao dos romeiros, finalizando o 

percurso em frente da igreja de onde partiram. As orações existem, mas são silenciosas, pois 

rezam durante todo o percurso o rosário. Essa procissão se assemelha a procissão de 

alimentação das almas, mas não usam a matraca.(foto 16 e 17).  

Uma das características dessa procissão é que acontece em duas filas paralelas 

ficando no meio um espaço livre, e a explicação é que “...o grupo deve andar nas laterais da 

estrada para que o caminho fique livre para as almas, e também para não serem levados por 

elas(PAES.2007:38). Tanto no ritual  dos penitentes, quanto na procissão noturna saem e 

retornam a lugares considerados sagrados, o primeiro do cemitério e o segundo da igreja. 

Buscam com isso rezar pelos mortos como disse-me dona Beatriz: 

 
Sara- dona Beatriz, hoje em dia aquela procissão que sai no sábado de aleluia para 
quem que é? 
outra mulher – para os morto 
Beatriz. – é para os mortos porque ali  a procissão da ressurreição não é. 

 

Quando escreveu sobre essas práticas na região do rio São Francisco em 1967, Alceu 

Araújo conta que a flagelação era muito intensa. Seus praticantes procuravam ocultar-se nas 

caatingas para que os olhares profanos não os desvirtuassem. O hábito dos homens das classes 

mais desvalidas andarem ser camisas colocavam a mostra o dorso lanhado pela disciplina, as 

costas cortadas e as cicatrizes sagradas.(ARAUJO.1967:30). 

Na questão do autoflagelo, acredito que hoje não exista mais. Essa versão foi 

confirmada por todas as pessoas que entrevistei em Santa Brígida e inclusive por Carlos, o 

chefe dos penitentes, que é chamado de ‘decurião’, que negou aduzindo que essa disciplina, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Aderentes são os parentes que não são de sangue mas por afinidade. 
71 -Também conhecida como sexta-feira santa.!
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como era chamada, foi proibida por padrinho Pedro Batista, ou por madrinha Dodô, porque 

esse ritual machuca muito, corta “aquilo é bem amoladinho, navalha, corta”. Atesta que 

quando existia essa penitência não era feita na frente dos demais, a pessoa se afastava para o 

ato isolando-se do grupo, e por isso saibam quando alguém estava usando a disciplina. Há 

autores como Riedl, cujos estudos datam da década de 1990, que falam sobre esse ritual de 

penitencia, mas se refere aos índios pankararus. 

A autoflagelação fazia parte no passado dos rituais dos penitentes. Meu entrevistado 

fala que é penitente desde o ano de 1956 e que foi proibido, mas que era muito bonito,...”a 

coisa mais bonita do mundo eles passando com aqueles tilirim tilitim balançando.” (Carlos 

entrevista 20-03-2013).  

Para ser penitente, mais do que para se romeiro, tem que ter uma conduta muito reta 

diz Carlos.:” tem que ser uma pessoa honesta, não roubar, não matar, não levantar falso, não 

chamar nome, andar de certas coisas, não ter certas coisas como ser dono de duas mulher é 

uma só, se quiser seguir certo, então que no tempo de meu padrinho ele avisava.” 

No que tange a questão sucessória tem entrado para o grupo muita gente nova, pois o 

chefe conta que é necessário para dar continuidade aos rituais, mas que `as vezes a postura 

dos novatos não é devidamente adequada e isso gera conflito com os mais velhos. Durante 

minha permanência em campo assisti duas vezes os penitentes, uma `a noite em que 

circularam a cidade e terminaram rezando na igreja matriz e outro momento em que 

compareceram ao aniversário de seu Carlito. Sempre que vão rezar na casa de alguém ou 

mesmo na igreja, são oferecidos repasto que pode ser um refeição ou um lanche. 

Na morte, a identidade que foi preservada durante toda a vida vem`a tona, isso 

porque os penitentes enterram-se com roupas que lhe são peculiares, e até Pedro Batista que 

era penitente enterrou-se com a sua. Durante a entrevista com o chefe dos penitentes 

perguntei-lhe se Pedro Batista era penitente e ele confirmou, e disse-me que ele era um 

penitente muito forte, porque tinha sofrido muito em suas andanças pelo mundo. 

 

3.5 –Compadrio 

 

O compadrio, entre os católicos também é responsável por uma ampla rede de 

sociabilidade e reciprocidade. Teve sua origem na exigência contida no direito canônico de 

dar à criança por ocasião do batismo, dois mentores espirituais, os padrinhos, que deveriam 

zelar paternalmente por sua formação cristã, criando laços de parentesco, um parentesco ritual 

entre o padrinho, o indivíduo batizado e os pais. (SILVA.1987) 
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Essas relações entre os envolvidos além das trocas econômicas também estabelecem 

obrigações morais. Alba Zaluar (1983) estudou o compadrio em comunidades camponesas e 

percebeu que a escolha de padrinhos se dava na figura dos patrões, e buscava reforçar os laços 

de patronagem. Tanto o padrinho quanto o patrão eram associados a figuras paternas 

protetoras as quais se deviam obrigações e com as quais, os dependentes estavam 

permanentemente em dívida, criando regras de reciprocidade bem marcadas. Marcos Lanna 

(1995) em estudo sobre o compadrio e patronagem no nordeste brasileiro, foi além das visões 

utilitaristas constantes das obras de Mintz e Wolf (1950) e Pitt-Rivers (1977), mostrando que 

como é o padrinho quem dá o nome ao afilhado, ele lhe dá a graça e intermedia a sua relação 

com os santos; e que essa dádiva da graça não pode realmente nunca ser retribuída por 

completo, mas isso não significa que exclua a reciprocidade. O argumento central é que a 

graça coloca o afilhado e seus pais em permanente posição de endividamento em relação ao 

padrinho, criando uma relação assimétrica porque a dádiva dos padrinhos é mais valiosa por 

ser sagrada, e é a razão pela qual não se nega nada a um compadre, pois a ligação se dá por 

um dever sagrado.  

Fukui estudou o compadrio em Santa Brígida e percebeu `a época que ele mais do 

que uma relação  entre uma criança e dois adultos poderia ligar adultos entre si, e dos vários 

tipos que encontrou, os classificou em duas categorias distintas: O compadrio sacramentado, 

que obedece os canones da igreja católica e o compadrio folclórico, celebrado por ocasião das 

mais diversas comemorações religiosas. Os sacramentados seriam o de batismo, crisma e 

confirmação e os folclóricos o compadrio de fogueira, o compadrio da sexta-feira da paixão, o 

compadrio da vela e o compadrio com o santo.(FUKUI.1979:220). 

No sacramentado, a autora fixa a necessidade da presença do padre, e a partir dele cria-se um 

parentesco espiritual entre o casal e a criança, assim como os pais e os compadres, estes 

consideram-se como irmãos e substituem os pais. Uma das interdições é a união afetiva entre 

padrinho e afilhado. Porém a partir da entrevista com as rezadeiras, gostaria de pontuar, que 

mesmo na época da pesquisa feita por Lia Fukui, o batismo já podia acontecer sem a presença 

do padre, qualquer rezadeira podia batizar, como inclusive ja citei anteriormente.O batismo da 

fogueira  acontece nas festas juninas, duas pessoas podendo ser dois adultos, pulam juntos a 

fogueira dizendo versos. Os deveres desse compadrio retringem-se ao respeito e auxílio 

mutuo e a proibiçao de casamento entre si. O da sexta-feira da paixão, nesse dia as pessoas 

que vão se tornar compadres, trocam um ramo de flor ou um presente, dizendo um versinho. 

A partir disso criam a obrigação de se presentearem toda a sexta- feira da paixão. O presente 

geralmente é um pacote de comida e esse compadrio cria a obrigação de alimentar, do 
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respeito e auxílio mútuos. No das velas as pessoas dizem juntas uma oração durante três 

sextas-feiras e é tão sério e importante quanto o da semana santa. Atualmente, aqueles que 

fizeram os votos os mantém, mas não é mais hábito esses outros compadrios chamados de 

folclóricos, nada impedindo que quem quiser o faça.    

Em Santa Brígida, existiu uma espécie de compadrio que nem era sacramentado, 

tampouco folclórico, mas era um “compadrio moral”, e se estabeleceu de forma muito 

importante e foi criando uma escala hierarquizada de proteção. No topo dessa relação Coronel 

João Sá que apadrinhou Pedro Batista, garantindo a permanência dele em Santa Brígida, lhe 

vendeu terras e o protegeu contra as investidas da polícia e do clero. Em contrapartida recebeu 

a fidelidade do segundo, que se manteve por toda a vida, lhe devolvendo em votos que 

contribuíram para a manutenção do seu poder político. Era o padrinho de padrinho. Na 

continuação Pedro Batista protegia seus romeiros, e além das relações de compadrio no 

sentido de dar meninos para serem batizados, e estabelecer um compadrio de batismo, existia 

o outro mais importante e em maior escala, onde todos os romeiro o chamavam de padrinho e 

o obedeciam como tal. E ele retribuía com conselhos e proteção, e com terras, sementes etc.   

Muitas crianças foram dadas em batismo tanto para Pedro Batista como para 

Madrinha Dodô, porque eles os consideravam pessoas especiais, e queriam ter seus filhos 

batizados por eles, e ter uma relação de compadrio com o líder era uma honra. Mas 

independentemente do batismo havia com os romeiros a relação de padrinho como protetor, 

como pai de todos.  

Um outro aspecto que entendo necessário pontuar é que os laços advindos do 

compadrio são mais importantes do que os constituídos pelo parentesco de sangue. O 

compadrio é considerada uma relação muito fina, isso é de muito valor, muitos afirmaram 

para Fukui que parentes e padrinhos são a mesma coisa. A autora pontua que a relação do 

compadrio teria uma etiqueta mais refinada. Esse dado citado acima, também eu encontrei em 

campo.  Percebi que na contemporaneidade as relações de compadrio são mais importantes do 

que o parentesco, tanto que no caso de haver as duas situações o tratamento que se impõe é o 

de compadre e não de irmão. (FUKUI.1979:221). Salete, irmã de seu Carlito, chama-o de 

cumpadre Carlito, colocando a relação de compadrio em primeiro lugar. 

Mas recorrente, na atualidade é a escolha para alguém de destaque na hierarquia 

religiosa, seja chefe da irmandade ou rezadeira, pois é indicador de prestígios, mas os critérios 

também podem ser relações afetivas ou de vizinhança, simpatia ou amizade.  
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3.6 -Promessa  

 

 

Para que aconteça, primeiro é preciso haver uma crença em determinados poderes 

sobrenaturais de um santo, pois somente a partir disso acontece a devoção e a promessa. Há 

uma considerável diferença entre o que é um santo e um taumaturgo. Os santos são categorias 

que estão ligadas a igreja católica romanizada, tendo suas orações próprias, festas com datas 

fixas e ritualizações previamente organizadas,  sendo especialistas para determinados males e 

estudados por uma ciência chamada hagiologia, que narra a vida dos santos a partir de suas 

obras, milagres ou conversão. Do outro lado temos os taumaturgos, são os milagreiros, que 

detém o poder da advinhação,  visionarios72 e não são reconhecidos pela igreja católica. No 

caso que estou estudando existes esses dois tipos:  um lado os santos e do outro os 

taumaturgos e cada um deles ocupa uma posição diferente constituindo uma hierarquia onde 

os taumaturgos tem mais valor do que os santos.Para compor a categoria de milagreiros, esse 

agentes humanos deveriam passar por um processo de divinização, que se baseava numa vida 

exemplar centrada na generosidade, na renuncia aos bens desse mundo e no sofrimento 

assumido. Tornar-se-iam os próprios santos e poderiam chegar a ser associados a figura de 

cristo, José Maria, João Maria, Antônio Conselheiro e padrinho Cícero. A essas pessoas eram 

atribuídos carisma, isso é poder simbólico advindo da comunidade de pessoas por eles 

representadas.(ZALUAR.1983:104-105), dons esses que tanto padrinho quanto madrinha 

possuíam. 

Quando perguntei aos romeiros para quem rezavam e/ou faziam promessas 

responderam-me Padrinho Pedro Batista e Madrinha Dodo inicialmente, depois Padre Cícero, 

Frei Damião e Ze Vigário e depois é que viriam os demais santos. Com isso percebe-se que os 

taumaturgos tem mais importancia do que os santos. Não quero dizer com isso que não exista 

a devoção pelos santos, mas é uma questão de grau. Desta forma colocaria em posição de 

maior destaque para os romeiros, os taumaturgos, e em seguida os santos católicos.  

O poder do santo e dos taumaturgos está baseado na crença em algum acontecimento 

fora do cotidiano, um milagre, uma cura, uma graça alcançada. Além disso há uma  

especialização da fé, pois existe um santo bom para curar cada mal, como Santa Luzia para os 

olhos, Santo Antônio para casamentos, bem como santos mais fortes e outros menos fortes. A 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 dicionário Caldas Aulete. 
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devoção ao santo cria um vínculo entre o santo e o devoto que, muitas vezes, não se extingue 

com o cumprimento da promessa (STEIL.199:100). Na verdade, é essa aliança que propicia a 

proteção. 

Dentre os muitos protocolos nessa relação uma é fundamental: O devoto precisa 

cumprir a promessa, pois da próxima vez que precisar não será atendido, e ainda poderá, o 

santo mudar de idéia, retirar a graça concedida, ou até castigar (PEREIRA.2003:68). A 

devoção  faz parte daquilo que Bourdieu categoriza como economia de bens simbólicos. 

A eficiência e o poder desse santo é medido através dos milagres que fez, das 

doenças que curou, dos pedidos que atendeu, enfim uma prova de que ele tem poder. José 

Carlos Pereira, coloca que a sala dos ex votos é o maior termômetro de que o santo é e 

continua sendo importante, de modo que se os objetos ali encontrados forem antigos e 

empoeirado, significa dizer que o santo não faz mais milagres, porque se o fizesse estaria 

repleta de ex votos novos(2003:69). No caso de Santa Brígida, não se usam ex votos, mas as 

histórias sobre os milagres circulam nas rodas de conversas e reificam o poder dos santos e 

taumaturgos.  

A promessa é tão séria que o pagamento se estende após a morte, cabendo a 

parentela pagá-la para dar descanso para o morto. Casos típicos são a dança de São Gonçalo, e 

a penitência de Nossa Senhora da Boa Morte em que os filhos herdam a obrigação de fazer a 

penitência, dos pais. A promessa pode ser coletiva ou individual, no que respeita ao resultado. 

Na primeira ela beneficiaria a todos, como por exemplo prometer por chuva e na segunda 

apenas uma pessoa conseguiria a graça (ZALUAR,1983:95). Encontrei no campo situações de 

pagamento de promessa individuais e coletivas. A dança de São Gonçalo, e as noiteiras da 

Boa Morte, por exemplo mobilizam muitas pessoas para auxiliar no pagamento de uma 

promessa que é individual. Há outras promessas como usar roupa roxa na quaresma, ou 

marrom no mês de São Francisco (Outubro) em que o pagamento é individual, para uma 

promessa individual. Obter a graça pedida é “ser valido”, significa dizer que o beneficiário é 

merecedor da graça alcançada. A questão está fixada basicamente na conduta. Como buscam 

obter a salvação através do cumprimento dos preceitos da romaria, como a caridade, a fé, a 

oração e a penitência, mas admitem que como humanos somos todos pecadores, por vezes a 

pessoa que incorreu na prática do pecado não é merecedora de ter seu pedido atendido, então 

nesse caso, culpam a si próprios pelo infortúnio. 
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Alba Zaluar (1983) trata de uma situação que é bastante recorrente que á a obtenção 

da graça sem ter feito a promessa, ou sem ter solicitado, apenas pela proteção do santo. 

Exemplifica o fato de um telhado ter caído no quarto da criança por causa da tempestade, e as 

crianças terem saído ilesas e que isso caracterizaria o milagre do santo, e nesse passo a autora 

faz uma analogia com os conceitos contidos na obra de Pritchard, os Nuer. (idem:85).No caso 

presente, partem do entendimento de que padrinho e madrinha, vivem a zelar por seu povo, e 

se algo assim aconteceu, foi por proteção deles.  

A busca da ajuda do santo cria entre o santo e o fiel uma relação de reciprocidade, de 

troca, de dádiva no conceito estabelecido por Marcel Mauss. O devoto pede, o santo atende e 

o fiel paga. `As vezes acontece de forma diferente, o fiel oferece uma vela, uma missa, ou 

uma penitência para o santo e ele retribui a dádiva, concedendo-lhe o favor. Há um caso 

particular que o devoto paga a promessa mesmo que a graça não tenha sido alcançada, é o 

caso do pagamento de promessa de morto para São Gonçalo. No caso particular de Carmem, a 

avô de Paulinho, ela havia feito uma promessa para são Gonçalo para que o neto tivesse 

saúde, mas ele não teve, pois morreu em um acidente de moto, mas mesmo assim, ela pagou 

alegando que ele estava pedindo. Acredito que esses casos acontecem porque o mundo do 

mortos é sempre um mundo que oferece maiores perigos e um morto insatisfeito pode retornar 

e prejudicar a vida dos vivos, então nesse caso o pagamento busca uma proteção e uma 

separação entre os dois mundos. 

Uma das formas de pagamento de promessa é através de orações  e penitências, não 

necessariamente de coisas materiais, mas quando ela inclui coisas que o dinheiro compra, 

sempre são produtos de valor pequeno como fitas, velas e comida, principalmente.  
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Capítulo 4  

 

 

4.1 -Rituais Funerários e Imaginário da morte 

 

 

Quando falo de rituais funerários, refiro-me a preparação do corpo, velório, 

recomendação, enterramento e visita de cova, e todos os demais procedimentos necessários 

aos rituais da morte. Santa Brígida, por conta da romaria e a religião que foi inventada a partir 

de Pedro Batista e madrinha Dodô, criou formas muitos particulares, cheias de significado, 

como toda a ação humana, para prestar a última homenagem a seus pares. 

Gostaria nesse passo de refletir um pouco sobre a morte. A visão da morte depende 

da sociedade ou do grupo que está sendo pesquisado. Para os Canaques na Nova Caledônia, 

estudados por Maurice Leenhardt, não há diferença entre mortos e vivos. Não há morte, a 

morte é outro tipo de vida, outra forma de se viver. 
“Si le Mélanésien n’a pu délimiter son corps, et le circonscrire pour le dégager du 
monde, il n`ya nulle surprise `a constater qui`il distingue mal, aussi, entre ces deux 
oppositions qui nous semblent évidentes: le vivant et le 
mort.(LEENHARDT.1947:35)” 

 

Guardadas as devidas proporções, os romeiros encaram a morte como uma outra vida 

em um outro lugar ao lado de Deus. Lá permanecerão fazendo as mesmas penitências e as 

mesmas orações que faziam na terra, embora admitam que o lugar onde ficarão dependerá do 

seu merecimento. Reconhecem que neste espaço ao lado de Deus, há muitos lugares por onde 

serão distribuídos. 

De outra sorte a comunicação entre os dois mundos é constante. O morto é alguém 

presente na vida cotidiana de um romeiro. Poderíamos pensar que isso se daria apenas durante 

o tempo em que ele ainda não havia sido enterrado, pois afinal o morto toma total ciência da 

sua condição de morto quando visualiza o enterro. Mas não acontece assim. A visita de cova,  

a dança de São Gonçalo e as própria manifestações das almas dos mortos constataram o 

contrário. 
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Admito que o canal de comunicação muda, são as indicações oníricas, o sobrenatural 

que se manifesta, a intuição, os recados que mandam pelos médiuns, mas há sem dúvidas uma 

comunicação intensa e cotidiana. Em relação a madrinha Dodô e padrinho Pedro Batista, é 

também intensa, embora eles estejam em um patamar de santidade não comparável aos 

mortos comuns, como citei anteriormente. 

No que respeita a incorporação de espíritos, as rezadeiras incorporam seus guias 

protetores, e os mortos que vem fazer pedidos. Essa comunicação possui protocolos outros 

diferentes. Quando ela se dá com os taumaturgos e santos, geralmente acontece em sonho ou 

por intuição, por canais mais sutis de interação. Quando estive em Juazeiro -Ce – Dona Dina, 

a romeira que cuida da casa de madrinha Dodô -contou-nos que ela esteve `a beira da morte e 

que foi salva por ela. Estava muito doente, internada no hospital e, uma noite sonhou com 

madrinha Dodô que lhe disse para sair do hospital que em casa ficaria boa, e ela dispensou a 

injeção e o comprimido e foi para casa. Tinha tido uma intoxicação por querosene, e uns dias 

em casa descansando curaram-na. (diário de campo de 15-09-2012). 

 

4.1.1 -A lavação do defunto: preparação do corpo e da alma 

 

Quando morre qualquer pessoa, circula pela cidade um carro de som desde a manhã 

até a tarde anunciando a morte e informando o horário do enterro.Os defuntos podem ser 

lavados por familiares, por pessoas entendidas no assunto que tenham coragem e ciência para 

isso ou pela funerária. Entre os romeiros deixar um familiar ser lavado pela funerária, é no 

mínimo constrangedor, pois a forma como os romeiros lavam e preparam acontece sem expor 

totalmente o corpo. Durante toda a existência terrena zelaram pelo corpo cobrindo-o quase 

que totalmente, então, na morte não querem deixá-lo `a mostra, mesmo que seja pelo curto 

tempo da lavação. Há ainda a questão de gênero, não é de bom tom um homem lavar o corpo 

de uma mulher e vice versa, a não ser que tenha uma relação de parentesco próxima, ou seja 

alguém entendido no assunto. 

Durante minha estada no campo, morreu uma senhora que era romeira, mas que 

diferentemente dos outros não estava filiada ao famoso plano funeral da SEOF73. Avisado 

pelo caro de som, fui `a casa da rezadeira Dindinha e a convidei para irmos visitar a morta. 

Fomos. Lá chegando a senhora jazia em sua pequena cama, em um quarto sem janelas, como 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 A Seof é um plano funerário, no qual a pessoa paga uma certa quantia por mês, e em caso de morte todo o 
funeral está incluído. Caixão, flores, velas, e demais aparatos para o velório, como cadeiras, suportes para apoiar 
o caixão, candeeiro para velas , tapete e um painel com a bíblia. Inclui também o transporte em carro funerários 
caso necessitem. 
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são os quartos no sertão, na posição atravessada. Inicialmente Dindinha perguntou sobre o 

plano e depois de telefonemas os familiares constataram que a senhora não o tinha. Bem 

quem iria arrumá-la? Os parentes não tinham nem prática, tampouco coragem. A rezadeira, 

muito acostumada a arrumar defuntos, chamou uma outra romeira, Lidia, para ajudá-la e 

entramos para o quarto trancando a porta. 

A primeira coisa feita foi acender a vela e colocá-la na mão da defunta “exaltando-

a”. Ela familiares que a luz da vela é a luz que guia o morto para junto de Deus, diz: 

 
“....porque esta luz que a gente recebe é a luz do batismo, a mesma luz que a gente 
recebe no batismo é a luz que a gente recebe na hora que  espírito tá saindo do corpo 
para atender o chamado de Deus, ele diz cadê a tua luz na terra? é a luz do batismo é 
a  mesma luz da separação. Porque a luz da vida todo mundo já sabem que é a luz do 
sol, quando nascemos já vemos a claridade.” “ (Dindinha 12-08-2012) 

 

 

A vela está em todos os enterros católicos, tendo uma valorosa importância, pois é 

rara a cerimônia que não tenha uma vela acesa, estando presente na morte, estará junto do 

morto em casa, na igreja, acesa durante a cerimônia de encomendação e no dia dos mortos, 

momento em que é comum acederem velas para as almas. A vela tem toda uma representação 

da luz que guiará o fiel até o bom lugar. Para José de Souza Martins ela é “a luz, que é dos 

vivos e da vida, é a doação dos vivos aos mortos, é o meio que os vivos utilizam para 

controlar e orientar a alma, para conduzi-la do lugar dos vivos ao lugar dos mortos” 

(MARTINS.1983:264), pois estes tem imensa dificuldade em encontrar o caminho.  

Nos cemitérios há no centro em lugar de destaque uma enorme cruz de madeira, “o 

cruzeiro das almas”, que é onde acendem-se velas e  homenageiam os mortos que estão 

enterrados em outros lugares, ou cujos corpos não se sabem onde estão, ou não puderam ser 

identificados. No dia dos mortos, nos cemitérios, o cruzeiro fica repleto de velas, que são 

acesas em homenagem a estes defuntos ausentes. 

“Exaltar” um defunto é efetuar rezas para que ele seja encaminhado nessa trajetória 

para o novo mundo e que encontre Deus. As palavras que proferem, as orações que rezam 

buscam convencer a alma que está ali, presente ao lado do corpo,  de que ela não pertence 

mais a esse mundo e que agora ela foi chamada a ir para o reino de Deus junto com o pai 

eterno. 

No imaginário romeiro no momento da morte a alma se desprende do corpo e fica ao 

lado deste durante todos os ritos funerários. Quando essa alma que a tudo assiste, chega junto 

com os familiares no cemitério e vê o caixão descendo `a terra, toma definitivamente a 
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consciência de sua morte e faz a partir de então a caminhada no outro mundo. Desta forma 

durante a exaltação a alma está presente e é convencida pela rezadeira a concordar com a 

morte. 

Exaltado o defunto a vela é retirada da mão e colocada num canto do quarto. Ela 

pede aos parentes que mandem comprar a mortalha. Inicialmente são retirados adereços, 

prendedor de cabelo, sutiã e calcinha. A partir de então é colocado sobre o corpo da morta um 

lençol branco e todo o trabalho de limpeza é realizado sem que seja colocado a mostra o 

corpo do defunto. O branco porque é a cor de Nossa Senhora da Boa Morte, disse-me 

Dindinha. 

A lavação do defunto é feita com um pano molhado em uma bacia d’água.  A 

rezadeira pediu uma água morninha, onde colocaram álcool, água de cheiro, perfume, e um 

sabonete. Molharam o pano, passaram sabonete lavaram e depois tiraram com um pano 

embebido em água e por fim secaram. Desta forma ela foi lavando todo o corpo da senhora, 

por partes começando de cima para baixo O rosário que estava no pescoço estava sujo, por 

isso tirou e lavou, secando- o e devolvendo ao corpo. O cabelo foi penteado. Chegou a 

mortalha. 

Os romeiros não gostam e nem usam as roupas que o plano funerário oferece, e 

alegam que não condizem com tudo o que foram durante suas vidas terrenas. Para as mulheres 

disponibilizam uma camisa de seda e uma saia e para os homens camisa social, gravata, calça 

e paletó. Eles justificam a rejeição dizendo que durante toda a vida foram pessoas simples que 

viveram da roça e que nunca usaram esse tipo de vestimenta. De mais a mais aduzem que 

essas roupas disponibilizadas são abertas na parte de trás, talvez como recurso para melhor 

vesti-las e eles crêem que chegarão `a presença do pai eterno com as nádegas de fora, o que 

não cabe bem. Então a opção é sempre pela mortalha vendida na loja de dona Maura e que 

alguns já tem guardada em casa esperando sua morte74. É um kit onde tudo que é preciso se 

encontra ali dentro e se adapta a qualquer corpo pois e ajustável. 

Vestir um morto requer ciência. Primeiro colocam a ‘camisa’ até os pés, por cima 

uma saia amarada na cintura com um lacinho e após, a mortalha. Toda roupa é branca. A 

mortalha é redonda no decote rente ao pescoço com manga largas, cuja abertura fica na frente. 

O cordão de São Francisco é o próximo a ser colocado. ´E um cordão longo e branco feito e 

consagrado em Juazeiro do Norte, Ce. É dobrado ao meio e passam por baixo do morto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Há entre os romeiros, a crença de que ter a mortalha guardada em casa, esperando a morte é uma forma de 
afugentá-la, de enganá-la. Cecília, durante a viagem a Juazeiro-CE, contou-me que sua mãe tinha a mortalha 
guardada, e a guardou por tanto tempo, que quando efetivamente morreu precisou comprar uma nova. 
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amarrando na cintura mas precisa ter ciência para colocá-lo porque tem lado certo. O lado 

direito deve ficar sobre o esquerdo e na amarração nada de nós, apenas um laço. 

Na cabeça amarram o lenço branco da romaria e por cima dele um pano azul75,  

como um manto que cobre a cabeça e o peito deixando apenas o rosto de fora. No pescoço vai 

o rosário dos romeiros, sem a medalha, porque não se deve enterrar os santos . Nos pés uma 

delicada sandália de couro. Antes de retirar  morta da cama, amarram o queixo até enrijecer e 

cruzaram aos mãos, novamente a direita deve ficar sobre a esquerda. Os olhos já estavam 

fechados. 

Os olhos tem um significado especial. As pessoas puras, como as criancinhas  e as 

“moças” morrem de olhos abertos e os pecadores de olhos fechados. Um exemplo disso é a 

morte de Madrinha Dodô que estava com os olhos aberto, como contara-me e como aparece 

nas fotos de sua morte (foto 18). 

Dessa experiência, uma coisa ficou muito clara, o morto mesmo naquele momento 

que recém morreu, é uma pessoa presente com quem se conversa e a quem se encaminha 

explicando as agruras da nova vida. Em certo momento as arrumadeiras estavam tendo 

alguma dificuldade, porque um pouco de líquido saia da boca da defunta e Dindinha 

conversou com ela pedindo que ela colaborasse. Disse assim: ‘...Sustente seu sangue aí dona 

Maria, não golpeie não, pra não sujá..’. Outro detalhe na narrativa acima, que comprova a 

presença do morto é o uso da água morna para lavá-la, apontando a grande  consideração por 

ele . Não usam roupas íntimas, os defuntos. 

Quando a preparação é da alçada do plano funerário o procedimento é diferente. São 

chamados e chegando ao local se não foi dado banho eles providenciam. Com o defunto 

deitado jogam água sobre ele, lavam com sabão, enxaguam e secam. Depois vestem a cueca 

se for homem. Cândido, um dos responsáveis pela funerária me conta que as mulheres 

geralmente são os familiares que arrumam. Isso faz sentido pois eles trabalham no SEOF em 

dois homens. Diferentemente de São Tomaz, zona rural onde realizei a pesquisa na graduação 

que trabalhavam em casal por causa da questão de gênero, de sorte que a mulher vestia a 

mulher e o homem a homens, pois lá tanto quanto aqui as pessoa eram muito religiosas e 

guardavam seus corpos. 

Depois se o morto estiver expelindo líquidos eles colocam um pó dentro dele e fazem 

o tamponamento com algodão. Certos tipos de doença requerem uma preparação com o 

formol, ou também no caso de precisarem manter o corpo mais tempo em boas condições por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 - mulher casada o lenço é azul e mulher não casada, virgem, é branco. 
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conta de algum parente que vai demorar a chegar. A aplicação de formol é cobrada `a parte 

pois o plano não inclui, e a família precisa autorizar. Na boca usam uma cola labial para não 

abrir.  

Podemos perceber que há diferenças cruciais quando ele é feito por uma rezadeira ou 

quando realizado pelo plano. O plano apenas cumpre o protocolo necessário, preparar o corpo 

e colocá-lo apto a ser velado. As rezadeiras fazem mais do que lavarem e prepararem elas 

praticam um ritual de preparação do morto para a sua jornada e elas também cumprem os 

ditames necessários para que tudo seja feito de acordo com aquilo que  romaria acredita, e 

dessa forma elas auxiliam a caminhada do morto para a outra vida. Isso é fundamental  no 

trabalho da rezadeira. 

Depois de devidamente arrumado e exaltado, o morto é colocado dentro do caixão, 

enfeitado com flores, e colocado com os pés voltados para fora, na sala da casa. Na questão 

das flores, quando a preparação fica a cargo das rezadeiras, o defunto é lindamente enfeitado 

com flores dos quintais, num gradiente colorido e com variadas flores, mas se é por conta do 

plano, há uma padronização nas flores, que são artificiais, e que antes de colocá-las, fazem 

um enchimento nas laterais do caixão, apenas as colocando-as por cima. 

 

4.1.2 - O velório 

 

Não excede as 24 horas. Em alguns casos embaixo do caixão colocam uma bacia 

com água e rodelas de laranja cortadas que têm duas funções: a primeira perfumar o ambiente 

e a segunda impedir que o corpo do morto inche. 

A posição dos  pés para fora é clássica na antropologia. Os pés têm vários 

significados e alguns deles ligados à morte como quando dizemos que alguém foi para a “ 

terra dos pés juntos” ou “ saiu com os pés para frente” (significa sair morto) 

(CASCUDO.1984). Para José de Souza Martins (1983) a razão pela qual os pés ficam para 

fora no que diz respeito aos vivos, é um modo de não atrair a morte, e em relação aos mortos, 

um modo de evitar que a alma permaneça na casa e com ela a morte. A alma deve 

acompanhar o corpo, embora separada dele.  

A funerária chega e prepara  cena da morte. Estende um surrado tapete no chão 

coloca o suporte para sustentar o caixão, o candeeiros para as velas e um painel de tecido 

onde estão bordadas a bíblia e uns dizeres sagrados76. Dentro dos serviços, estão incluídos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76  Os agentes da SEOF precisam conhecer os rituais de cada religião. No caso dos crentes, não vai a cruz e o 
material utilizado é diferente.  
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cadeiras café, chá e biscoitos. Coloca o corpo na sala, lugar onde os corpos são velados, e 

cobre com um tule branco para não chegarem insetos.  

Durante todo o velório a casa fica aberta. De dia o número de pessoas é maior. `As 

vezes o morto é romeiro mas têm filhos que são evangélicos. Presenciei um culto ecumênico 

em um velório, onde cada parte faz as rezas necessárias. Isso não chega a ser motivo para 

desentendimentos. As orações da romaria são benditos77 e excelências78. 

Uma presença constante nos velórios são as crianças, elas transitam livremente, 

tocam no defunto, entram e saem em atitude que demonstra a familiaridade com a morte. Não 

se pode deixar o defunto sozinho, como na penitência de Nossa Senhora da Boa Morte que é 

um velório, a santa não fica sozinha. Dona Beatriz conta que nos tempos antigos faziam 

“sentinela”79. O motivo é que sozinho, as forças maléficas podem vir e carregar a alma do 

morto. Isso faz todo o sentido, porque na romaria o velório é cheio de muita oração e mais do 

que a companhia, creio que a reza é a responsável por afastar essas forças. Disse-me  dona 

Laura: 

 
“...também uma coisa que eu não acredito, mas quando uma pessoa morre se a gente 
não velar a pessoa diz que o cão vem velar, mas eu acho que ele vem velar essa 
pessoa em tentação, mas se tiver direito nada vem cá.” 
 

Martins explica a necessária companhia ao morto, pelo fato do momento ser muito 

tenso, perigoso e haver uma disputa entre o Deus e o Diabo. Fica claro para mim o quanto 

essas forças malignas estão sempre a rondar, como que a qualquer descuido carregassem o 

vivo ou o morto para o mal. Sempre a velha dicotomia bem e mal. 

Dentre as obrigações da romaria, aprendidas com Madrinha Dodô está o auxílio ao 

defunto, então as romeiras, auxiliadas por um homem (já que elas não podem carregar a cruz), 

trazem da igreja a cruz dos romeiros e a deixam na sala onde está acontecendo o velório, e 

rezam como forma de encaminhar o morto.(foto19) 

 

 

4.1.3 –Recomendação ou Encomendação da alma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 - tipo de canto religioso, muito usado nas romaria, sendo a reza mais recorrente. 
78 - é um canto entoado `a cabeça do moribundo ou dos mortos, na cerimônia de velório. Cantam sem 
instrumento musical. Um uníssono, em serie de doze versos. Acredita-se que ela tem o poder de despertar o 
moribundo para o horror do pecado incitando-o ao arrependimento. Quando começada ela precisa ir até o último 
verso, pois dizem que  quando principia um excelência Nossa Senhora fica de joelhos, para só se levantar 
quando termina. (CASCUDO.1984:315) 
79 -segundo Câmara Cascudo (1984:705)  é o velório no qual cantam `a noite as excelências.!
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Os dois termos tem o mesmo significado. Existem dois sentidos para a 

recomendação. O primeiro é o ritual da ‘recomendação das almas”,  e o segundo a 

recomendação da alma do morto que acontece como uma parte do ritual funerário, sendo 

completamente diferentes. 

O primeiro deles acontece em muitos lugares do Brasil que é o ritual de 

“Recomendação das Almas “ ou ‘Encomendação das Almas’, ou Alimentação as Almas em 

alguns lugares como no Vale do São Francisco, na quaresma e tem o ponto alto na sexta- feira 

santa. Até meados do século XIX , nas sextas-feiras da Quaresma, ou durante novembro (mês 

das almas) saiam procissões noturnas em sufrágio as almas dos 

mortos.(CASCUDO.1988:307). A prática ritualística da ‘alimentação da almas’ encontrada no 

vale do rio São Francisco, principalmente na região média, pode ser perfeitamente 

classificada como uma forma de ‘ex-voto’ preventivo. (ARAUJO:1967:29) 

Esses cortejos eram conduzidos por leigos e aconteciam entre 23:30  e meia –noite. 

Guiados por uma grande cruz,  mantendo os rostos cobertos, rezando durante todo o percurso 

ladainhas e rosários. Em certos grupos, as orações podiam ser também cantadas com 

acompanhamento de instrumentos musicais. Havia a proibição das pessoas, que não faziam 

parte do préstito, verem a passagem, e por isso todas as residências ficavam fechadas . Dizia-

se que quem conseguisse ver a procissão veria um frade sem cabeça, conduzindo um rebanho 

de ovelhas brancas. Algumas encomendações permitiam a flagelação 

penitencial.(CASCUDO.1998:307) 

É de origem portuguesa e acontece desde a idade média, e lá foi bastante popular até 

o final do século XIX e aos poucos foi desaparecendo embora permaneça em algumas 

localidades. ‘’Essa tradição está relacionada com a crença no Purgatório, segundo  a qual 

nenhum ser humano está livre de pecado, devendo passar após a morte por um período de 

mortificações e arrependimentos, para se lavar de todas as nódoas que cometeu durante a sua 

vida e, assim purificado, ascender `as alegrias infinitas do reino da Glória.(PAES.2007:41). 

Em alguns lugares somente os homens participavam  e em outros apenas as 

mulheres.(PAES.2007:42). No Brasil chegou com os Jesuitas, e a primeira menção consta na 

carta que padre Manoel da Nobrega escreveu ao Provincial de Portugal padre Simão 

Rodrigues(idem :44). 

Em Santa Brígida esse ritual de recomendação das almas pode ser encontrado 

dividido entre dois rituais distintos. Um deles a prática dos penitentes, o outro procissão de 

sábado de aleluia, dos quais já tratei anteriormente. 
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A segunda utilização do termo, e que está ligada aos rituais da morte, diz respeito ao 

ato de encomendar, ou recomendar o corpo morto, para que siga seu caminho. A totalidade 

dessas práticas acontece na igreja de São Pedro, seja o morto romeiro ou não. Talvez pelo fato 

de que eles, romeiros, sempre estão mais disponíveis para a realização desses rituais, seja, 

porque valorizam mais as orações como forma de encaminhar o morto, ou talvez pelo 

comentário mais recorrente que encontrei, que o romeiro responsavel - seu Carlito - faz uma 

linda recomendação. 

Desde a pesquisa que realizei no interior de Santa Catarina – São Tomaz, zona rural 

do municipio de Imarui que tinha um catolicismo popular significativo, preferiam sempre a 

recomendação feita por Toninho o ministro da eucaristia, do que pelo padre, pois alegavam 

que ele impunha mais emoção ao ritual, e por conhecer todos usava na sua prática detalhes da 

vida do defunto (BAIAO.2010). Acredito que em Santa Brígida essa explicação se aplica. 

Quando seu Carlito não pode executar, são chamadas na ordem de preferências as 

freiras, e os ministros da eucaristia. De qualquer forma há significativa diferença entre a 

cerimônia dependendo de quem a realiza. Tanto as freiras quanto os ministros, usam as 

palavras prescritas no livro da igreja para tal, aspergem água benta sobre o defunto e se valem 

dos cânticos que não são os da romaria. Agem no lugar do padre e fazem como ele faria. Na 

encomendação feita por Carlito, ele faz uma longa peroração sobre a vida do morto, enaltece 

sua história, suas qualidades, sua trajetória, levando a familia as lágrimas, uma vez que é uma 

recomendação completamente individualizada.(foto 20) 

Nas orações de encomendação de Dona Maria que morreu em agosto de 2012, 

durante as comemorações de Nossa Senhora da Boa Morte, seu Carlito pediu que a santa a 

acolhesse e a encaminhasse para Nosso Senhor Jesus Cristo, e que apresentasse a ele todas as 

penitências que ela havia feito em vida. Chamou a atenção para o  quanto a vida é fulgás, e 

como nós humanos nos preocupamos muito com o que diz respeito ao enfeite do corpo e a 

compra de coisas materiais, mas não alimentamos nossa alma. Ela que nos guiará ou não para 

um bom lugar. Na cosmologia do outro mundo, ele diz que todos tem direito a ser acolhidos 

por Deus, mas não ficarão no mesmo lugar, dependendo as ações na terra. Ensina, de acordo 

com os preceitos da romaria, que a preparação é feita com amor ao próximo, caridade, e 

solidariedade. Diz ele” 
“....alma morrendo da palavra de Deus, quando eu maltrato o meu irmão eu estou 
matando a minha alma para Deus,  quando eu  levanto falso para meu irmão, a alma 
está chorando, quando estou me matando, eu quero ver Jesus, mas o crime ,o ódio a 
ganância, a mentira a calunia, satisfaz o corpo ...e a alma está morrendo  da palavra 
de deus.” (Carlito encomendação 13-08-2012) 
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Ato continuo ele asperge a água benta sobre o caixão e chama os presentes, 

parentes a abençoarem o defunto. A água benta não é usada nos velórios, tampouco no 

cemitério. Em São Tomaz ela acompanhava todo o desenrolar do rito funerário, na casa, na 

igreja e no cemitério, e era um dos elementos indispensáveis a eficácia do rito. Entre os 

romeiros durante o velório em casa, não aspergem sobre o defunto. Ela é usada somente na 

recomendação que é feita na igreja.  

Para Martins (1983) diz que quando o participante do rito benze aspergindo água 

benta sobre o defunto fazendo o sinal da cruz, não está benzendo ao defunto mas protegendo a 

si mesmo, e prendendo a alma do morto no seu lugar. Que o sinal da cruz tem o fim de 

proteção podemos perceber inclusive nas sociedades complexas onde vivemos, sempre que 

queremos nos proteger, do mal ou do perigo fizemos o sinal da cruz. 

Uma prática comum é manter o caixão aberto para a despedida, durante o ato da 

encomendação. Neste momento as crianças se aproximam, os adultos se despedem, e como o 

caixão ainda será aberto no cemitério é lá que se concretiza o momento mais dificil da 

despedida, o derradeiro que terá a família com o defunto. 

Durante essa encomendação que citei acima, como era mês de agosto, Nossa Senhora 

da Boa Morte estava sendo velada em seu caixão, e o corpo de Dona Maria também. O da 

santa tinha, para quem olhasse o altar da porta de entrada, a cabeça para a esquerda e da morta 

para direita. Caberia perguntar qual a razão? Pode ser porque morto e santo estão na 

hierarquia do outro mundo em patamares diferentes, por isso suas posições serem diferentes.? 

Fica a questão para ser resolvida posteriormente. 

 

4.1.4 - Enterramento 

 

 

A ocultação do corpo, a inumação, cremação ou exposição é sempre muito 

significativa porque dá um destino ao morto. No mundo cristão é considerado o maior dos 

deveres dar sepultura aos mortos, pois o cadáver sem honras fúnebres, mesmo simples, torna-

se um espírito malévolo. (Cascudo.2011:82) 

Do momento em que saem da igreja  até a chegada ao cemitério, os romeiros têm por 

hábito carregar os caixões nas mãos. A despeito do peso e do transtorno que isso pode 

acarretar, vez que o percurso é longo, preferem se revezar a ter que utilizar o carro da 

funerária. O percurso é da igreja de São Pedro,  passando pela rua dos romeiro rumo ao 

cemitério e, durante o trajeto, vão cantando ofícios e benditos.  
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A cruz dos romeiros, carregada por um homem,  vai na frente. A cruz na cosmologia 

católica  tem o fim de “afugentar os seres diabólicos e os bichos de assombração 

“(CASCUDO.1984:264). Ao transitarmos pelas estradas do interior, encontramos nas 

margens cruzes para marcar o lugar da morte de alguém. Elas geralmene marcam uma morte 

trágica, o que nos faz perceber que a cruz tem uma forte ligação com a morte para os cristãos, 

pois representa a própria morte e sofrimento de Jesus Cristo. Alceu Araújo dá a seguinte 

explicação: 
 “A cruz,disse Quito Veloso, é para marcar o lugar onde houve um desastre ou 
assassinato, assinalando o ponto onde alguém morreu. ´E colocada uma cruz porque 
‘o capeta’ não chega onde ela está; ele foge dela. Até há um ditado nesse sentido.... 
quem me deve, foge de mim como o diabo da cruz.”(ARAUJO.1967:19) 
 

 

Há um determinado momento em que se ajoelham e rezam um oficio que se 

chama”Deus salve o relógio”. Inquiri aos informantes sobe a motivação de ajoelhar-se em 

plena rua. Explicaram-me que é uma oração muito forte, por isso requeria estar de joelhos, e 

que buscavam, com a reza, auxiliar o morto no seu percurso. Disse-me dona Beatriz a chefe 

da romaria: 

 
“B. – Deus salve o relógio é a palavra mais fina que têm no santo ofício, por isso 
que tem que se ajoelhar.  
Sara – e para que ela serve para o morto? 
B. – serve para a alma daquela pessoa, se a pessoa fez muita coisa boa, quer dizer 
que aquela reza que nós estamos rezando na intenção daquela pessoa, ela está 
recebendo um alívio.” 

 

Quando o cortejo chega em frente ao cemitério, primeiro rodeia a cruz, onde alguns 

depositam pequenas pedras brancas. Sobre elas,  três explicações surgiram. Uma que diz ser 

para contar quantas pessoas compareceram ao enterro, porém nunca vi ninguém fazendo a 

contagem das tais pedrinhas; outra que diz que é uma forma da morte se esqueçer dos vivos e  

a última para que as almas dos mortos não os acompanhe no retorno para casa.  

Há a necessidade de quem entra no cemitério com o caixão ser as mesmas pessoas 

que retiraram o morto de casa, por isso percebia uma movimentação para trocar de lugar uns 

com outros. Outra prática defesa em muitos lugares, mas plenamente aceita aqui é as 

mulheres carregarem os caixões.  

Depois adentram o cemitério e vão até o final da alameda principal, onde circundam 

a Santa Cruz, em seguida rumam para a sepultura. Como já referi anteriormente, enterram a 

sete palmos. O caixão é aberto para as últimas despedidas. Essa prática também foi observada 

por Mísia Reesink quando da etnografia do Alto do Reservatório(1995:83). Com o caixão 
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aberto retiram do nariz os chumaços de algodão para que o  morto pudesse falar com Deus,  já 

que o nariz tampado complicaria a comunicação, explicaram-me os romeiros. Nos enterros 

outros, não observam essa regra, e já vi uma pessoa sendo enterrada com o algodão, embora 

tal fato tenha gerado uma discussão, tendo vencido aqueles que acreditavam que o algodão 

não atrapalharia. Isso se deu no enterro de um não romeiro, mas os romeiros presentes 

pontuaram que tal procedimento incorreto teria consequencias futuras, pois o morto 

apareceria dali a algum tempo reclamando da situação 

Enterram com os pés voltados para o cruzeiro, isso é com a cabeça voltada para a 

entrada do cemitério. Fecham a cova, repondo toda a areia por cima e se a cruz ja está pronta, 

colocam-na, caso contrário ela deve ser colocada até o sétimo dia depois da morte.  

Gostaria de pontuar um questão, sobre a posição dos pés. Há um protocolo em 

relação a eles. Em casa ficam voltados para a rua, para a porta, durante todo o cortejo estão 

virados para a frente . Na igreja entram para a frente e saem da mesma maneira. Caminham 

para o cemitério com os mesmos para a frente e lá devem estar voltados para o cruzeiro. A 

literatura sobre o assunto, indica a mesma posição (ARAUJO.1967:58) 

O objetivo de voltar os pés para a santa cruz, é porque a mesma guiará o morto para 

o encontro com Deus. Mas no enterro de Dona Maria, presenciei uma discussão sobre o lado 

para o qual ele deveria ficar, o que denota que os ensinamentos da romaria em certos aspectos 

estão se perdendo. Creio que isso deve-se a ausência de uma liderança romeira mais forte que 

faça seguir os preceitos aprendidos aliado ao fato de que as famílias geralmente têm pessoas 

de outras religiões e, os romeiros são mais velhos, e os mais jovens não vivenciaram a 

romaria e seus preceitos. 

Na volta para casa é preciso esperar a cruz da romaria para seguir na frente, pois 

romeiro nenhum deve sair do cemitério antes da saída da cruz. 

 

4.1.5 -O enterro de anjinho 80 

 

O anjinho sempre teve nas várias culturas, principalmente aquelas ligadas ao rural, 

um tratamento diferenciado em relação aos demais ritos funerários. Inicialmente os ritos são 

discretos, silenciosos mesmo. Raramente tocam o sino, embora exista um toque próprio para 

eles, tampouco saem alardeando com o carro de som. A primeira vez que aconteceu a morte 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 -Para Câmara Cascudo (1984:59) é o cadáver de criança menor de cinco anos.Em Santa Brígida não cheguei a 
investigar qual é a idade limite que identifica um anjinho, mas são crianças pequenas. 

!
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de uma criancinha passou completamente desapercebido aos meus sentidos, não fosse pelo 

fato de casualmente ver passar, por uma janela, algo parecido com um enterro, e depois ter 

tentado descobrir do que se tratava. 

A ele é debitada toda a pureza, por isso não é necessário fazer recomendações, 

tampouco rezar os benditos e excelências porque não é um pecador. Há benditos específicos 

para anjinho, mas não são aqueles benditos reputadamente fortes como ‘deus salve o relógio’. 

O anjinho perde essa condição de pureza natural quando ele mama no peito da mãe. Neste 

caso ele adquiriu, através do leite materno, o pecado e  precisa ser batizado antes de ser 

enterrado, mas mesmo nesse caso não precisa de oração. Se não mamou, disse-me dona 

Laura, “ele é o anjo serafim e vai direto para o céu”. O batismo é feito por qualquer uma das 

rezadeiras na presença dos padrinhos, que seguram a vela. É preciso batizar porque caso 

contrário ele fica pagão não subindo direto para o céu permanecendo no limbo. 

O caixão é totalmente branco e na maioria das vezes não é comprado é presente  de 

alguém. A criancinha passa a noite em casa esperando o prazo para ser enterrada, mas 

somente na companhia da família e de alguns poucos vizinhos, pouca gente vela um anjo. 

Alexandra, tia de um anjinho, esse que perdi o enterro, contou-me que durante a noite ele 

ficou em casa só com a família e quando indaguei qual era a posição dos pés disse-me que era 

para dentro de casa. 

A posição dos pés está, como já vimos, simbolicamente ligada a caminhada do 

morto, para frente seguindo para o outro mundo para não perturbar a paz dos vivos. O 

Anjinho não tem pecado, ele nunca irá perturbar essa paz, por isso não há a preocupação com 

a posição dos pés em casa nem no cemitério. Quando madrinha Dodô era viva os anjos todos 

eram enterrados no lado direito, mas hoje eles são enterrados com seus parentes (Dona Laura 

entrevista março 2012).A posição em que são enterrados pode ser virado com os pés para 

qualquer lugar, inclusive de costas para a santa Cruz. Ela deve ser a primeira coisa que o 

morto verá a sua frente, algo como um guia para o caminho da vida espiritual. O anjinho face 

sua pureza vai direto, não precisa estar de frente para ela, explicou-me Nelson. (entrevista 

abril 2012). 

Um outro traço diacrítico em relação a esses pequenos, é que o enterro sai de casa 

com o caixão aberto, e carregado por crianças. O menino que morreu posteriormente 

aconteceu assim. Chegou na igreja, aquele pequeno caixão branco carregado por crianças. 

Nela não houve rezas, apenas tocou o sino, num toque mais fino do que nas outras mortes. A 

criança usava a mortalha branca com um pequeno gorro na cabeça. As mãos não estavam 

cruzadas. Havia algodão no nariz. Durante todo o percurso o caixão foi levado aberto, sendo 
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que uma das crianças carregava a tampa. Como o percurso é longo e elas cansaram, os adultos 

ajudaram a carregar. Chegando ao cemitério, deram a volta nos dois cruzeiros. A cova já 

estava aberta com sete palmos de profundidade. Surpreendentemente não vi retirarem o 

algodão do nariz. Fecharam então o caixão e colocaram na cova com os  pés voltados para a 

santa cruz. Depois de cobrirem com terra acenderam velas e encheram a sepultura de plantas. 

A mãe não compareceu e a cruz ainda não foi colocada. (fotos 21) 

Um dos hábitos antigos na cidade que está desaparecendo é a fotografia de defunto. 

Nas casas percebe-se penduradas nas paredes, fotos de parentes mortos, de adultos a 

criancinhas. Na verdade sempre fico meio constrangida em fotografar, por considerar uma 

grande invasão da privacidade alheia, mas nesse dia tomei coragem e perguntei ao pai do 

anjinho se ele gostaria que eu fotografasse e ele perguntou quanto custaria, ao que respondi 

que nada e ele autorizou. Foi uma experiência diferente. As crianças mostravam-se sorrindo e 

fazendo poses para a minha câmera. Disse-lhe onde estava hospedada e no dia seguinte, 

conforme o combinado, ele foi buscar o cd com as fotos.Com autorização do pai da criança 

fotografei todo o enterro. Isso é um hábito local, só não coloquei as fotos no anexo em 

respeito a identidade da criança morta e seus familiares. 

A foto de morto foi muito comum no nordeste brasileiro. Titus Riedl desenvolveu 

um trabalho sobre elas na região do Cariri no Ceará. Para os enlutados, a fotografia é um dos 

elementos importantes para a configuração do luto vivido de forma consciente ou não. Ela é 

entendida como uma apreensão do real de modo eternizado, pois essas imagens podem ser 

possuídas, trocadas, colecionadas, ou sejam uma forma de apropriação do 

passado(KOURY.2005:8-11). 

Uma fotografia,  não é para ser vista independente da história maior, que deve ser 

compreendida. O sentido não está nela, na sua morbidez, na sua feiura, na sua tristeza e 

banalidade, mas na história familiar construída e referenciada como álbum fotográfico. 

(Idem:11). 

Damatta categoriza as sociedades como individuais e relacionais. As primeiras 

`aquelas onde as vontades do indivíduo se sobrepõe ao grupo, como sugere Louis Dumont, e 

as segundas aquelas em que o papel do indivíduo está na relação com os demais. As primeiras 

estão nas grandes cidades ou em sociedades modernas, e as  segundas encontramos nas 

sociedades tradicionais e tribais. Em relação a  morte nas sociedades relacionais a 

preocupação é com o morto e ele  está (e estará) presente entre os vivos, e nas individuais,  o 

foco está na morte e o morto é ocultado e afastado.  
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Por conta disso as sociedades relacionais, entre as quais incluo o grupo da romaria 

de Santa Brígida, por entender pertinente, os mortos e suas almas são palpáveis, seus 

aniversários de nascimento e morte são lembrados, sua memória deve ser cultuada. O 

exemplo maior disso são a visita de cova e a própria comunicação com os espíritos. 

 

4. 1.6 - Cemitérios 

 

Existem dois cemitérios no centro da cidade, o dos romeiros (São Pedro) e o dos 

baianos. É muito difícil alguém se enterrar no cemitério  dos baianos, a não ser, como diria 

seu Lindo81,  ‘alguém muito teimoso’. Tirando as questões simbólicas que manteriam a 

preferência de um baiano de se enterrar em seu cemitério, o dos romeiros é mais organizado e 

o lugar onde se enterram baianos e não baianos. O cemitério dos baianos, que fica na entrada 

da cidade, é pouco utilizado, hoje estando abandonado, com uma cerca rompida, o que 

permite ao animais circularem livremente nele.(foto 22) 

Na entrada do cemitério de São Pedro`a direita, há duas capelinhas contíguas, a 

primeira delas feita para velar pessoas que não tenham parentes na cidade, ou que morreu em 

circunstâncias adversas, como um delinqüente, um bandido morto numa arenga. Cruzando um 

pequeno jardim intramuros, chegamos a outra capela, a de São Miguel, na verdade um 

memorial,  onde penduram, nas paredes, caprichosamente emoldurados, retratos de seus 

mortos. Essa capela no dia dos mortos fica aberta durante todo o dia para as homenagens.  

O cemitérios de São Pedro tem um largo corredor central  feito de cimento que leva à 

Santa Cruz e ao túmulo de padrinho e madrinha (foto 23). Ele é totalmente cercado e conta 

com um largo portão de ferro, na entrada, sobre o qual está fixada a imagem de madrinha 

Dodô. As covas são de vários tipos: Os mausoléus, como os de padrinho e alguns outros, cuja 

maioria está no corredor central, as caixas de cimento e as covas feitas na terra. Os pequenos 

mausoléus, que chamam de “capelinha”, são uma casinha com porta e um altar. Neles há um 

pequeno portão e dentro, uma bancada feita de tijolos que funciona como altar. Ele é a 

reprodução dos altares domésticos, onde colocam fotos do morto, mensagens para ele, os 

santos que tinham em vida e mais imagens daqueles de devoção, madrinha Dodô, Pedro 

Batista, padre Cícero, São Miguel. Encontrei também o rosário dos romeiros e o cordão de 

São Francisco. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 - baiano casado com uma romeira e ex prefeito. 
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Os líderes religiosos encontra-se em um lugar de destaque, facilmente visível logo ao 

primeiro olhar sobre a necrópole. Foram enterrados no mesmo mausoléu, revestido com 

azulejos e tendo, do lado esquerdo de quem olha de frente, pinturas do penitentes,  e do lado 

direito, madrinha Dodô. 

Cemitérios, de forma geral, recebem pouco fluxo de pessoas, exceto em datas 

especiais, como o dia dos mortos. No caso em questão é diferente, os acessos acontecem de 

dia e de noite. Bastante frequentado é o tumulo dos padrinhos, com aparência sempre limpa, 

adornado com flores frescas e um pote de barro que fornece, permanentemente, água potável 

aos visitantes. Mas ele é palco de muitos outros rituais, como as visitas de cova, a procissão 

de Nossa senhora da Boa Morte, a procissão no sábado de aleluia, à noite, e o local de onde 

saem os penitentes.  

Diferentemente de outros cemitérios, onde se reúnem malfeitores ou aqueles que 

buscam ocultar suas ações por conta da pouca frequência, ou até por temor aos mortos ou por 

conta das histórias de assombrações que povoam o imaginário popular, ele aqui é um 

santuário a céu aberto, usado de dia e de noite para fins religiosos. 

Na idade média os cemitérios abrigavam reuniões, comidas, festas e comércio, onde 

se vendia produtos sobre as tumbas, era um lugar bastante freqüentado onde toda a 

sociabilidade acontecia. Havia uma aproximação entre vivos e mortos, assim como havia um 

clima de ludicidade e alegria. Neles se dançava, praticava intercursos amorosos, bebia-se, 

comprava-se, vendia-se. Os bichos circulavam livremente escavando por vezes as tumbas e 

deixando a mostra os corpos em putrefação. Moravam também dentro do cemitério e por 

vezes plantavam. Era o lugar preferido de todos. Nele o prefeito comunicava as decisões e as 

sentenças eram proclamadas, como a condenação de Joana D’arc. Correspondia a praça 

central de um vilarejo onde tudo acontecia. (Fargette-Vissiere.2009) 

Em Santa Brígida a relação dos romeiros com o cemitério é uma relação intensa, o 

cemitério é um lugar de muita atividade religiosa. Primeiro porque lá se encontram seus 

mestres espirituais e essas sepulturas são lugares sagrados e de oração, onde  acendem vela e 

pagam promessas. Segundo porque a própria maneira de encarar a religião dos romeiros prevê 

esta forte ligação entre os vivos e os mortos. 

Quem administra o cemitério é a Prefeitura e ela disponibiliza um coveiro, mas 

circula entre os populares a versão de que ele tem medo dos mortos. Dessa feita, quando 

precisam enterrar, pagam alguém para cavar a terra, pois aqui se enterra a sete palmos, o 

clima da região é seco e cavar uma cova tão funda é uma tarefa que requer grande esforço 

físico, não sendo trabalho para um homem só. 
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Como o município tem ainda uma zona rural bastante extensa, podemos encontrar 

pequenos cemitérios nesses lugarejos ou outros cemiterios particulares. Encontrei um 

cemitério na Morada Velha junto a capela e o espaço para a dança de São Gonçalo, na casa de 

dona Neusa, outro na Colônia (antiga Gameleira), no Batoque e o Cemitério São José na 

estrada que dá acesso a cidade e muitos outros devem haver. 

 

4.1.7-  Visita de cova 

 

Na década de 1960, Araújo(1967) já encontrou no interior da Bahia, na região do São 

Francisco, o rito “visita de cova”. Acontecia no sétimo dia após a morte, e era feito pelos 

familiares do falecido. As mulheres não compareciam aos ritos funerários mas sim à visita de 

cova, para onde levavam a cruz de identificação da sepultura. O cortejo carregando a cruz saía 

da casa do morto para o cemitério. Lá rezavam o terço, aproximavam-se da sepultura e  

despediam-se do morto. O autor diz que essa cerimônia substituía a missa de sétimo dia 

(ARAUJO.1967:60) 

Essa prática é largamente utilizada atualmente em Santa Brígida, e não foi porque 

inicialmente não havia pároco que ela se difundiu, pois hoje, podendo se valer das missas 

celebradas a todo o momento, os romeiros continuam com essa tradição.  

 Ela é organizada pela família do morto ou por amigos, geralmente em comemoração 

a um mês, um ano ou alguns anos da morte. Reunem-se vários conhecidos . `As vezes levam a 

cruz dos romeiros na frente como guia, outras não. A cruz precisa de um homem para carregá-

la porque é proibida para as mulheres, como já referi anteriormente82. Vão rezando por todo o 

trajeto. Lá chegando limpam a sepultura, removem o mato e enfeitam-na com flores e velas. 

Depois iniciam as orações. Rezam salve rainha, creio em Deus pai, e pedem nas orações que 

sejam as almas socorridas principalmente aquelas que mais precisam de misericórdia, e 

pedem paz para o morto para o qual estão rezando. Depois clamam por vários santos, São 

Miguel, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Conceição, Santa Cruz, Nossa Senhora 

do Alimento, Divino Espírito Santo, Nossa Senhora da Boa Morte, Madrinha Dodô e padre 

Cícero, que perdoem os restos mortais . 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Na romaria as relações de gênero são bastante marcadas, porque há orações específicas para as mulheres, 
como a penitência de Nossa Senhora da Boa Morte e outras exclusivas dos homens, como a de São Francisco. 
Além disso aos homens cabe carregar a cruz, proibida para as mulheres. Outras atividades são comum a ambos. 
Isso poderá ser analisado em outro momento, como o empoderamento das mulheres a partir das rezas e 
capacidade para benzer, ou da própria oração vez que são maioria no grupo, mas os limites do presente estudo 
não permite proceder a uma análise, no momento. 
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Ato contínuo a rezadeira conduz o rito, pois para fazer a visita de cova requer um 

especialista que conheça as orações necessárias para o evento, e fala com a morta, chamando-

a pelo nome e nominando as pessoas que se encontram ali, dando o grau de relação, seja 

parentesco ou amizade. A  impressão que fiquei é que o morto escuta, mas não vê, daí a 

necessidade de nominar os presentes. Na sequência o terço, o responso da almas e a salve 

rainha que rezaram, entregam nas mão de Deus, do pai eterno e do espírito santo, para que 

recebendo, com alegria, sirva de conforto coragem e alimento para o morto que está na outra 

vida.(foto 24) 

No dia em que participei da visita de Cova da mãe de Cecília, a rezadeira Dindinha 

ainda conversando com a morta, disse-lhe que ela não morreu apenas mudou-se de uma vida 

para outra vida mas que lá continua viva, e que lá está cumprindo seus deveres, seus 

mandamentos e suas penitências pelas obras que fez aqui na terra, pela caridade que praticou, 

pela devoção que teve. Pede que ela receba o terço que está sendo dado de boa vontade e de 

bom coração, em comemoração a mais uma data maravilhosa  que Deus a chamou. O terço é 

para o alívio de todas as agonias, e que todo o benefício da orações, caridades, preces que fez 

aqui na terra, sejam representado também, na glória. Pediu perdão a mãe terra, ao sol, a lua, as 

estrelas, ao vento, a chuva e ao sereno da noite, por tudo que fez aqui na terra. Deseja que ela 

fique alimentada com o terço, meditando por sua filha e pelas amigas e pedindo a Deus por 

todos nós. 

Depois cada uma de nós disse algumas palavras na intenção da morta, falando com 

ela e desejado paz,  e a visita foi encerada com palmas em homenagem a morta e risos. Em 

seguida, foi distribuído balas, e bolachas para os presentes. As romeiras aproveitaram a 

oportunidade e foram fazer outras coisas no cemitério, como visitar túmulo de parentes, ou 

trocar a água do pote de madrinha Dodô. 

Quando entrevistei outros romeiros e lhes perguntei sobre a visita de cova e para que 

ela servia seu José (março-2012) foi sintético e profundo na resposta disse-me ele: 

 
“Seu Zé –a senhora quando tá com sede não quer beber água? 
Sara – quero 
Seu Zé – então pronto 
Sara – o morto precisa de oração? 
Seu Zé –a oração que  é o alimento dele na outra vida  
Sara – a oração ajuda o morto na outra vida? 
Seu Zé – é o alimento que ele vai ter, daquele dia em diante é aquele’ 

 
A visita de cova pode servir também para fixar a cruz na cova, como percebido por 

Araújo(op.cit.), e pode acontecer do morto se “manifestar” agradecendo. Isso não é comum, 
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mas Dona Laura, rezadeira, me disse que duas vezes ela viu o morto que veio agradecer 

dizendo que foi muito bom, e que foi  muito bem aceita a oração ( Entrevista março 2012). 

Os santos que são citados nas orações tem relação com a Morte. Nossa Senhora do 

Carmo é a guardiã do purgatório, nossa Senhora do Alimento para alimentar os defuntos, São 

Miguel, o anjo da morte aquele que vem buscar o morto dando-lhe oportunidade de se 

arrepender, Boa Morte para auxiliá-los .Madrinha Dodô a guardiã de todos e padre Cícero.  

A missa de sétimo dia é o ritual do catolicismo oficial, do padre, não é a forma como 

os romeiros aprenderam com Madrinha Dodô. Para eles a visita de cova marca os laços 

próximos entre mortos e vivos. Dentro de um grupo onde essa comunicação é estreita, onde 

recebem orientação, a visita ajuda a atenuar e superar a saudade,  e mantém a relação entre 

mortos e vivos como próxima e pessoal. Através dela podem individualizar a relação, levar as 

flores que ele gostava, rezar as orações da sua preferência e conversar tanto a família quanto 

os amigos. Em outras ocasiões visitam os parentes no cemitério, em dias outros que não a data 

da morte. Essas relações entre esses dois mundos são próximas. Os mortos são pessoas com 

identidades, presentes, mas morando em outro lugar, tanto que o termo que usam para a morte 

é “viagem”. Eles continuam na família mantendo a sua identidade e ocupando o seu papel 

social de mãe, pai, amigo, etc. 

Cabe aqui a diferença que Damatta (1983:168-169) faz sobre indivíduo e pessoa, 

como formas de se colocar  no universo social. O indivíduo é alguém abstrato, dotado de 

pouca ou nenhuma pessoalidade para quem as leis, por exemplo foram feitas. A pessoa 

“merece solidariedade e tratamento diferencial”. As relações entre pessoas ocorrem mais em 

cidades interioranas onde não há o anonimato, onde as pessoas conhecem-se e identificam-se. 

Em santa Brígida, na romaria a relação se dá entre pessoas, vivas e pessoas mortas. 

 

 
4.2 -Dança de  São Gonçalo 

 
 
 

4.2.1 -A biografia do Santo 
 
 

Nasceu no povoado de Arriconha, freguesia de Tagildo próximo as nascentes 

sulfurosas de  Vizela, Portugal. Contam que era um ser singular e que quando foi batizado 

ficou olhando atentamente para a imagem de Jesus crucifixado. Filho de pais nobres, recebeu 

uma educação primorosa, voltada para a moral cristã. Muito jovem recebera as ordens 
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religiosas  e a freguesia de São Paio de Riza Vizela, onde trabalhou pela evangelização dos 

mais incultos e humildes (MARTINS.1959). 

Afastou-se de sua paróquia por quatorze anos numa viagem a terra santa, onde 

buscou conhecer os túmulos de São Pedro e de São  Paulo. Quando retornou, estava em total 

abandono, pois seu sobrinho que ficou responsável pela mesma, imprimiu corrupção e 

baixezas. São Gonçalo tentou retomá-la, mas não conseguiu, pois o sobrinho dizendo que ele 

estava morto, conseguiu a titularidade da paróquia. Então foi pregar em um lugar muito 

pobre, hoje cidade de Amarante, `a margem direita do rio Tâmega. Nesta época, por volta de 

1250, edificou uma capelinha dedicada a virgem santíssima.(MARTINS.1959) 

Penalizado com a atitude do sobrinho passou o santo a penitenciar-se, jejuar e fazer 

pesadas mortificações físicas, esperando que com elas a virgem santíssima pudesse lhe indicar 

um caminho. E ela atendendo suas preces, o aconselhou a entrar para o mosteiro de São 

Domingos em Guimarães. Mais tarde retornou a esse povoado.(MARTINS.1959) 

Os milagres surgiram a partir da construção de uma ponte sobre o rio Tâmega. 

Orientado por um anjo, arrecadou fundos para a construção, e nesse período aparecem as 

histórias de milagres, como a capacidade de rolar pedras enormes e de extrair delas o vinho 

para seus operários. (MARTINS.1959). ´E interessante perceber a maneira como a construção 

do ‘tornar-se’ um santo em muitas situações assemelham-se ao vivido por Jesus Cristo. Da 

mesma forma que ele transformou a água em vinho na Bodas de Canaã, nosso santo retirou 

vinho das pedras. 

Avisado com antecedência morreu em 10 de janeiro de 1259, em Amarante, no 

Douro. Depois de um longo processo foi beatificado, trezentos anos após a sua morte, em 16 

de setembro de 1561 pelo papa Pio IV. (MARTINS.1959; CASCUDO,1984:364). 

Era um eremita, e reza a lenda que tirava as prostitutas dessa profissão levando-as 

para dançar, causando-lhe a exaustão, o que as impedia de praticar seu mister, principalmente 

no domingo, um dia santo. Também tocava viola e dançava com elas, alegremente, mas tendo 

nos sapatos pregos que feriam seus pés (CASCUD0. 1984:364). 

Martins detalha como isso acontecia : 

 
“Conta-se que aos sábados, sol a pino, reunia ele as mulheres impuras de sua terra, 
nas praias do porto de Amarante, dali zarpando ocultamente numa confortável 
embarcação do seu pai. Fugia para longe,  rodeado por extravagantes mulheres, para 
se divertirem em vastos salões de orgias, esses folguedos se prolongavam durante a 
tarde e entravam pela noite a fora, nunca, todavia, além do sábado” (1959:27) 
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Toda a cidade ficou contra Gonçalo acreditando que ele participava das orgias. 

Antônio seu irmão, homem muito virtuoso, resolveu visitá-lo para modificar-lhe o caráter e se 

surpreendeu, ao ver  que ele dormia com pedras sob seu colchão, sua rede era cheia de nós, 

suas alpercatas mais duras que o ferro e seu chá amargo como fel. O irmão pôde constatar que 

ele vivia no mais absoluto estado de graça,  que era um santo, e que suas orgias visavam tirar 

as mulheres do pecado num dia santificado.( MARTINS.1959) 

!
4.2.2!FOrigens!da!dança!e!suas!modalidades!
 

A dança é bastante antiga.  Veio de Portugal, provavelmente com os primeiros 

colonizadores, pois o culto ao santo já era realizado há muitos anos por, uma vez que D. João 

III era  um fervoroso devoto. (QUEIROZ.1988:11). Em 1718 há relatos de  Le gentil de la 

Barbinais que assistiu a dança em Salvador, na presença do vice-rei Marquês de Angeja. 

Posteriormente o vice-rei Vasco Fernandes Cesar de Menezes proibiu a dança pois “...essa 

festa de violas, pandeiros e  adufes, com vivas e revivas a São Gonçalo trazendo o santo pelos 

ares que mais parecia abusos e superstição que louvores ao santo” (CASCUDO.1984:364), 

imputando graves penas a quem desobedecesse. No Recife também havia a dança dentro da 

igreja em Olinda (1817) e os padres europeus proibiram por ser “uma indecência indigna do 

templo de Deus” ( idem). 

A dança foi observada nos arredores de São Paulo por Alceu Maynard, Marciano dos 

Santos e Geraldo Brandão e no sul por Edmundo Krug. No estado das Minas Gerais  em 

Januária foi estudada por Saul Martins e Câmara Cascudo a estudou no Rio Grande do Norte. 

No Paraná há um trabalho de Loureiro Fernandes e na Bahia o livro de Prado Ribeiro. 

(QUEIROZ.1998:12). 

Persistiu em existir principalmente no nordeste apenas deslocando-se das cidades 

para o interior. Em 1939, na serra de Porto Alegre, no Rio Grande do Norte a dança foge das 

cidades por conta da proibição dos padres e vai para o interior. Essa tradição foi aprendida na 

cidade de Amarante no Piauí onde os sertanejos iam comprar novilhos no principio ou fim de 

cada ano (CASCUDO.365). 

Em Minas Gerais, a  dança era feita (década de 1950) com arcos em que cada um dos 

dançadores segurava numa extremidade. Faziam parte da dança geralmente virgens, podendo 

também participar as viúvas, embora fosse mais raro Nela o número de rodas dependia da 

promessa feita, habitualmente eram doze rodas com um intervalo na sexta, e com  ritmo  

lento. 
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Havia ainda no São Gonçalo mineiro, um outro aspecto dentro do folguedo que é  a 

contradança. Terminado o pagamento da obrigação e após um intervalo para descanso, 

recomeça outra dança, num ritmo mais acelerado e mais `a vontade. Ela equivale a uma parte 

profana dentro da sacralidade da dança. Desta forma retiravam o santo do altar, porque ela é 

considerada um desrespeito ao santo. Uma das interdições da contradança é que ela não pode 

ser feita quando a dança foi encomendada para pagamento de pedido de alguma alma 

sofredora, que em sonho solicitou o cumprimento da promessa não paga,  consequência da 

morte.(MARTINS 1959). Depois da contradança chega a vez do café e dos doces. A cachaça,  

por ser mais cara, é servida no fundo dos quartos as pessoas influentes. 

As danças e as coreografias são diferentes. Martins aponta que em São Paulo a dança 

se realizava  em salão dentro de casa, defronte de um altar coberto com uma toalha branca e 

enfeitado com folhas de palmeira, sendo orientada por um mestre que guia os homens e por 

um contramestre que guia as mulheres. Ambos tocavam viola e eram eles constituídos por 

pessoas de ambos os sexos. Celebra-se a dança com muito respeito não permitindo os guias o 

menor deslize por parte dos integrantes, e muito menos da assistência (idem 71-72). Já em 

Guarulhos em 1934, as mulheres não tomavam parte da dança. Em Januária-MG  a dança era 

mais tradicional, e o santo era o da igreja católica, bem diferente daquele  apresentado como 

folião de viola e chapéu (Idem 73). 

Em Santa Brígida ela foi trazida por mestre Elísio, e ele próprio afirmou que a dança 

“teve início com o começo do mundo, e que o modo verdadeiro de dançar é o que se dança 

em Santa Brígida”(QUEIROZ.1998:29). ´E uma dança do céus exaltada por anjos, isso 

significa dizer que ela foi criada e dançada no céu e de lá baixou na terra, isso no começo do 

mundo (idem 31). Desta forma, a dança tem sua respeitabilidade fixada não somente no céu e 

na terra,uma dupla motivação e que reforça a seriedade da mesma.  

Podemos perceber que um dos importantes santos de devoção da romaria, dançava 

como penitência para tirar as mulheres da rua, e para não parecer que sua finalidade era 

lúdica, tornava aquele momento penoso, colocando pregos em seus sapatos. O santo condiz 

com o que acreditam os romeiros desde Pedro Batista, que a salvação só se dá através do 

sofrimento, que pode vir na forma do trabalho na roça, da seca, da doença ou através das 

penitências que impõem ao seu corpo físico, como forma de purificar a alma. É recorrente 

entre todos os romeiros que entrevistei a história de que quando dirigiram-se ao Padrinho 

querendo se agregar a ele, ter recebido como resposta que não esperassem vida feliz, e que se 

fossem trazer um saco de dinheiro (alguns deles vinham com dinheiro fruto da venda de suas 

terras de onde partiram) que trouxessem um saco de paciência pois a vida seria difícil. Não é 
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portanto por acaso que São Gonçalo é um dos principais santos da fé dos romeiros, porque as 

histórias de vida deles e do santo se entrelaçam. 

!
!

4.2.3!FOs!São!Gonçalos!de!Santa!Brígida!
 

 

Em Santa Brígida sempre existiram três grupos distintos de São Gonçalo. Os 

alagoanos, os baianos, os pernambucanos e atualmente surgiu um quarto grupo criado por 

Carlinhos, filho de mestre Elísio, que ainda não foi nominado segundo o próprio criador, mas 

que as pessoas denominam São Gonçalo da Paz ou São Gonçalo de Cicinho. 

O São Gonçalo alagoano foi o trazido por mestre Elísio Barbosa e ensinado por ele e 

por sua mulher dona Rita. Elísio não era alagoano, e sim baiano, nascido no Marancó, 

lugarejo pertencente a Jeremoabo . Aprendeu a dançar muito pequeno no seu rincão natal, aos 

cinco anos de idade, quando conheceu mestre Félix e suas dançadeiras  que foram dançar para 

cumprir uma promessa . Contam que o menino ficou fascinado com o toque do adufo83 e 

pediu `a sua  mãe que se chamava Santur e tinha  apelido de Turuca, um instrumento desses. 

Ela com muito sacrifício comprou-lhe um. A partir, disso passou a  reunir no terreiro da casa 

várias amigas, mocinhas e ia cantando em volta de uma fogueira. Quanto tinha 

aproximadamente 10 anos, mestre Félix o admitiu entre os tocadores, e ele aprendeu a tocar 

todos os instrumentos.(QUEIROZ.1998:54. Dona Mazinha Entrevista junho 2012). Foi no 

folguedo que conheceu dona Rita, com quem se casou e que o ajudou a dar continuidade a 

devoção. 

Com a intenção de dar continuidade a dança, foi pedir autorização a Padrinho Pedro 

Batista, e este após analisar e concluir que se tratava de uma dança séria, que se adequava aos 

preceitos da romaria autorizou. A despeito de em outras partes do nordeste conhecerem a 

dança, em Santa Brígida ela surgiu a partir de mestre Elísio. Padrinho cercou-se de todo 

cuidado, e não podia ser de outra maneira, pois a  dança em outros lugares do nordeste no 

século XIX trazia em si “...práticas indecentes para despertar a sexualidade” 

(QUEIROZ.1998:88). 

Mudou-se do Marancó para no Monte Alegre, já moço e organizou o seu “povo de 

São Gonçalo”, sempre muito exigente, na maneira de executar a dança, retidão essa que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 -adufo ou adufe é um instrumento musical português semelhante a um pandeiro, porém quadrado, com couro 
retesado fixado em quadrado de madeira, e que pode ser apertado para dar afinação. 
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aprendeu com seu mestre, pois Félix dizia que a dança era  coisa séria. Sua mãe ajudou-o a 

puxar as rezas e a partir de seu casamento, sua esposa tornou-se mestra por 

excelência.(QUEIROZ.1998:55). Até hoje em Monte Alegre tem um grupo de São Gonçalo 

Alagoano cujo mestre é seu Manoelinho. 

Elísio vinha a Santa Brígida nas segundas-feiras, para a feira semanal e nesse 

intercambio, travou conhecimento com alagoanos que se mudaram para a cidade. Começou 

ensinando as pessoas mais chegadas a seu Pedro, as solteiras, viúvas e órfãs que viviam sob a 

sua proteção, depois todas as mulheres da comunidade. Assim mudou-se para Santa Brígida  

porque ficava mais fácil para organizar a dança. Posteriormente a responsabilidade pela dança 

passou para o mestre Joaquim Pedro da Silva, também conhecido como Joaquim Orives e este 

mudou-se para Juazeiro, passando as atribuições para Raimundo que por causa de doença 

transferiu ao atual mestre: Zé Duó .  

Nos primeiros momentos da dança, por conta da vestimenta toda branca era 

confundidas com candomblé. Várias pessoas contaram-me esse fato (Gabriel entrevista 6-3-, e 

Carlito, e por este motivo foram perseguidos. A comprovação deste dado está em um 

documento afixado na parede da igreja em homenagem ao santo no KM 42, no qual o 

delegado de polícia atesta que o folclore de São Gonçalo é uma penitência religiosa. Diz o 

seguinte: 

 
“...A Delegacia de Polícia do Município de Santa Brígida Estado da Bahia, através 
do Senhor Elias Miguel do Nascimento, Delegado de Polícia  deste município de 
Santa Brígida –BA, informa que: o texto escrito em anexo pelo senhor Joaquim 
Pedro da Silva e pelo mesmo assinado, são verdadeiras, o Folclore ‘dança’ de São 
Gonçalo, é uma forma de penitência, que vem sendo praticada neste município de 
Santa Brígida há muitos anos passados, por pessoas que já faleceram e atualmente 
continua, sendo dirigido pelo Sr. Joaquim Pedro da Silva e seus componentes e não 
tem vínculo nenhum com feitiçarias, macumbas entre outros; o referido senhor é 
uma pessoa, conceituada, portador de boa conduta e merecedor da proteção das 
autoridades, em qualquer local onde residir. E por ser verdade, forneço-lhe a 
presente declaração, que é devidamente assinada por esta autoridade. Delegacia de 
Policia de Santa Brígida BA, em 03/12/1977. Assinado Elias Miguel do Nascimento 
– Delegado de Polícia.” 
!

São Gonçalo é considerado milagreiro, seus devotos dizem que é só fazer a promessa 

que ele atende, não havendo pedido, mesmo os mais difíceis, que não esteja a seu alcance. 

Debitado a ele está situações de milagre como narra dona Mazinha, a mestre de São Gonçalo. 
 “Um senhor não caminhava, era aleijado, quando nós fomos chegando com o São 
Gonçalo e ele chorando, chorando, chorando, fez uma promessa para São Gonçalo 
que se ele ajudasse e ficasse bom ele dava um folguedo. O homem não caminhava, 
era da cadeira para cama. Quando nós fizemos o homem já estava caminhando com 
um bastão, quando nós chegamos, o homem chorava tanto o povo dele chorando e 
ele disse… - oh seu Zé Duó com fé eu vou ficar bom. O dia todo nós dançamos, 
quando foi na derradeira jornada, no oferecimento, paramos e continuamos, era uma 
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meia noite, aí o homem levantou-se e  entrou dentro (da roda), ninguém errou, chego 
a me  arrepiar, nós fazendo a meia lua, ele largou o bastão para lá, se levantou e 
entrou de dentro, bonzinho aí saiu ai sentou na cadeira. Quando nós saímos o 
homem ficou bonzinho nem ficou de bastão nem nada e quando nos s despedimos, 
ele disse:- seu Zé estou bonzinho, graças a deus, um milagre de São Gonçalo e 
graças a deus ele esta lá no céu.! E ela canta o verso – Sao Gonçalo no céu dos 
milagres é um dos primeiros, São Gonçalo ganha a roda mas não ganha por 
dinheiro”(Entrevista 02-06-2012) 

 
Outras tantas histórias sobre os milagres do Santo foram contadas ao longo da 

pesquisa, mas não reproduzirei aqui para não ficar enfadonho, mas o importante é saber dos 

seus poderes milagrosos. 
!

!
4.2.4!FAs!danças!na!contemporaneidade!
 

Dos quatro grupos citados acima, o que tem o maior número de convites e 

encomendas de danças é o alagoano de Zé Duo cuja sede fica no Km 42, um povoado situado 

as margens da BR 110 que liga Jeremoabo a Paulo Afonso. Nele há uma igreja de São 

Gonçalo, construída com o auxílio da comunidade, e onde acontece todo o mês de janeiro a 

festa do santo. Inicialmente era uma pequena capela e depois juntaram dinheiro e construíram 

essa maior. Ampliaram projeto e construíram um casa para o zelador do espaço, uma cozinha, 

banheiros  e vários quartos, para abrigar as pessoas que vêm para a festa todos os anos. 

Esse grupo que tem como mestre seu Zé Duó e sua mãe dona Dora, uma rezadeira 

antiga – é formado por pessoas desta localidade, vizinhos e devotos do santo. Na casa do 

mestre há um espaço com chão de cimento e coberto, onde é realizado o folguedo. Eles são 

convidados a pagar promessa em muitos lugares, e como a dança ganhou visibilidade, até por 

conta dos muitos documentários e programas de tv mostrando-a, são também chamados a se 

apresentar em eventos folclóricos da Bahia. Chamam outros dançadores para integrar o grupo, 

que moram em Santa Brígida, como dona Mazinha mestre de São Gonçalo, considerada uma 

das melhores conhecedoras da arte, que aprendeu com o próprio mestre Elísio, e a quem Zé 

Duó  encaminha pessoas para com ela aprenderem a dançar. 

Quando não há promessa a ser paga – geralmente domingo é o dia que dançam – eles 

se reúnem na casa de dona Dora e brincam pelo menos umas duas ou três jornadas.84 Quando 

deslocam-se para atender a promessa toda a despesa com o transporte e alimentação corre por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 -Jornada e uma das partes que compõem um todo que é o folguedo. Cada folguedo que é a dança completa 
tem 12 jornadas. Em minas chama-se langa o conjunto de rodas que em Santa Brígida chama 
jornada.(MARTINS:43). 
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conta do solicitante, pois para dançar não cobram, mas podem receber alguns presente como 

forma de ajuda não de pagamento. 

Ser mestre de São Gonçalo requer autoridade e liderança, pois o mestre é quem se 

compromete a levar o grupo para dançar, sendo ele quem contrata as danças, bem como cabe 

a ele, juntamente com as mestras, chamar a atenção do comportamento inadequado dos 

dançadores e dos presentes. Enquanto Pedro Batista era vivo, a ele se dirigiam para marcar a 

data da dança e ele fazia o contato com mestre Elísio. (QUEIROZ.1998). 

Para fazer parte do grupo é necessário estar com a roupa branca muito limpa e bem 

passada, roupa esta que para as mulheres é composta por um vestido branco  de mangas 

longas rente ao pescoço, de comprimento longo quase alcançando os tornozelos (hoje o 

comprimento subiu um pouco), por baixo uma “camisa”85. Sobreposto um lenço branco, em 

forma de xale, amarrado atravessado no corpo, cobrindo um ombro e sendo amarrado na 

cintura do outro lado, que elas chamam de “toalha”. O ombro coberto é o direito. A ponta é 

enfeitada com renda. Nele são bordados ou pintados na frente  as inicias do santo e atrás as 

iniciais da dançadeira. Dona Mazinha me explica que essa peça surgiu desde quando o santo 

iniciou a reza, pois como as mulheres com quem dançava eram prostitutas, a toalha tinha o 

objetivo de cobrir-lhes o corpo. Na cabeça as mulheres usam lenço branco amarrado na altura 

do pescoço. Os homens usam calça branca com um forro, um calção comprido que cobre até a 

metade da perna, e no dorso camisa branca de manga comprida. Na cabeça um tipo de chapéu 

de tecido branco. Todos portam  no pescoço o rosário da romaria.(foto 25) 

Robert Hertz no clássico texto Preeminência da mão Direita elucida a questão 

dizendo que em nossa sociedade é comum a associação entre o sagrado a direita e o bem, e o 

profano com a esquerda e com o mal. “O direito é o lado dos deuses, onde paira a figura 

branca de um bom anjo da guarda; o lado esquerdo é dedicado aos demônios, ao mal, a um 

anjo negro maligno que o mantém sob seus domínios” (HERTZ.1980:111). Há ainda uma 

significação da direita como o céu e a esquerda como o subterrâneo e a terra (idem:112). 

Então nada mais compreensível que se coloque a toalha, justamente sobre o ombro direito, um 

lado cujo significado condiz com o sagrado. 

A dança é feita com os pés descalços. São proibidos relógios, brincos, anéis, batom 

ou qualquer tipo de enfeite, o que esses nominam de “uso”, que são roupas ou enfeites da 

modernidade. Diz dona Mazinha: “nada, de ouro, essa dança de São Gonçalo é do espírito 

santo, é dos espíritos é do pó, porque já é do princípio do mundo pois a dança de São Gonçalo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 -combinação colocada por baixo para impedir a transparência. 
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é dos mortos, mortos e vivos” (entrevista junho 2012). 

O comprimento da roupa deve ser regiamente seguido pois a não observância pode 

invalidar toda a promessa. As pessoas que estão assistindo devem vestir-se com recato e 

preferencialmente usarem roupa branca. Um outro fator que pode invalidar o pagamento da 

promessa são possível brigas, ou desentendimentos, por esse motivo é que os mestres tem que 

estar atentos. Carmem, mestre da dança, detalha o que pode tornar o pagamento da promessa 

sem validade: 

 
 ‘C. –é  porque `as vezes não pode estar intrigado, naquele meio não pode ter 
intrigado, não pode entrar uma pessoa de roupa vermelha86, não pode entrar uma 
pessoa de havaiana, não pode perto do salão ninguém fumar, não pode ficar no 
meio, tem que ficar fora do terreiro, foi o que nós aprendemos com nossos mestres. 
A roupa tem que estar toda bonita, tem que estar toda completa de cima em baixo, 
tem que ter vela o tempo todo, não pode você brincar com brinco de ouro na orelha, 
não pode você brincar com aliança, tem que tirar tudo, ali nós estamos trabalhando 
igual ao morto, porque o morto quando  morre ele leva alguma coisa?, pois é nós a 
mesma coisa,  nós estamos trabalhando para o morto nós temos que trabalhar igual o 
morto, é isso minha filha(Entrevista 13-03-2012) 

 

Em várias situações narradas por meus interlocutores, aconteceu da rezadeira cair, ou 

desmaiar durante a dança e isso é indício de que alguma coisa não está certa. Então é preciso 

investigar e descobrir onde aconteceu o erro. Se ele aconteceu durante a dança, pode-se 

repetir a jornada e consertar, mas na hipótese de não ser percebido e as prescrições não serem 

cumpridas, a dança precisa ser repetida. Isso acarretará ônus extras para a pessoa que 

contratou a dança.  

Além de seu Zé Duo o folguedo ainda conta sempre com duas mestres, mulheres 

conhecedoras do canto, são as únicas que cantam e que vão a frente guiando o movimento das 

demais. Elas trazem um ramo de flores artificiais brancas com  um laço de fita da mesma cor 

e são responsáveis também pelo cumprimento dos preceitos. Geralmente as mestras são dona 

Mazinha, de Santa Brígida e Carmem do Km 42, as quais entrevistei. (foto 26) 

A dança é formada por quatro tocadores homens na rabeca, pandeiro, adufo e viola e 

por duas filas de seis mulheres em cada uma delas. No tempo de mestre Elísio as crianças 

quase não dançavam e quando faziam era em jornadas próprias para elas, mas hoje, pela 

necessidade de dar continuidade a tradição- disse-me Carmem – elas são introduzidas na 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 -o vermelho está associado a sedução e aos seres infernais. Na romaria é uma cor proibida. Cometi o deslize 
de vestir uma blusa dessa cor em plena semana santa, e me disseram que a cor era inapropriada, troquei e 
aprendi. “O emprego da cor vermelha que na interpretação do caipira representa a dor, a doença. Como herança 
medieval, o satanás é sempre representado em trajes vermelhos e, para o homem simples da roça, a doença é em 
geral causada por arte do diabo, mormente quando se trata de um desastre” (ARAUJO: 22). 
!
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dança a partir de 10 anos. A maioria das dançadeiras são mulheres mas há homens que 

também dançam nas filas além dos tocadores como por exemplo Gabriel, mas são excessões.   

O número de folguedos a ser realizado depende do que foi acordado com  o santo 

durante a promessa. Basicamente as danças são feitas para pagamento de promessa de vivo e 

de promessa de morto, havendo uma pronunciada diferenciação na postura corporal e gestual 

em cada uma delas, a saber que no caso do pagamento de promessa para morto, inadmite-se 

qualquer sorriso ou conversa, sendo a postura mais contida. 

O mestre marca o horário em que devem se reunir e os dançadores chegam, trazendo 

nas mãos suas roupas brancas, impecavelmente cuidadas. Inicialmente, pois é pela manhã que  

começam, serve-se um café, chá, bolo e biscoito. Um altar é arrumado com uma longa toalha 

branca e sobre ele são colocadas as imagens do santo, e dos demais santos de devoção do 

dono da casa, como Nossa Senhora e padre Cícero, enfeitados com flores. As velas são 

fundamentais, pois durante todo o desenrolar do dia elas permanecerão acesas. Os tocadores 

afinam seus instrumentos antes de começar. Após vestirem as roupas, cada um dos 

dançadores individualmente ajoelha-se perante o altar e faz sua oração pessoal. Depois fazem 

a formação de duas filas paralelas, cada qual com seis mulheres e, em frente a cada uma delas, 

dois tocadores.(foto 27) 

Primeiro rezam o ofício de Nossa Senhora e algumas orações e depois iniciam a 

dança, pocando alguns fogos, que são o que marca o início da dança. Dentro do ritual a cada 

término de jornada é marcado com o estourar de fogos de artifícios. Os fogos tinham na idade 

antiga e medieval, o objetivo de afugentar o demônio com os estrondos. 

Há a possibilidade de trocar tanto os tocadores quanto as dançadeiras de uma jornada 

para outra, `as vezes por estarem cansadas, e outras para dar oportunidade a outras pessoas de 

dançarem. Há uma circularidade de dançadeiras, a mestra dona Mazinha dança tanto no de Zé 

Duó quanto com seu Manoelinho do Monte Alegre, que são o mesmo São Gonçalo alagoano, 

mas pode, conhecendo os passos dançar no de Cicinho. 

Se não houver um lugar especial para dançarem constroem um espaço chamado 

“latada”, que consiste em uma estrutura de bambu ou madeira, coberta com lona ou com 

palha para dançarem em baixo. 

Cada uma das jornadas é composta de seis voltas com movimentos e direções 

diferentes. São elas: lua cheia, lua nova, o cruzeiro, a costura, oito pequeno e oito grande.87 O 

passo da dança é rápido coloca-se o pé direito na frente puxa o esquerdo até encontrar o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 -Para complementar a leitura sobre as voltas ler Sociologia e Folclore de Maria Isaura Pereira de Queiroz que 
inclusive ilustra com desenhos. 
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direito e dá-se um novo passo, o ritmo é ligeiro e sincopado, lembrando um antigo galope 

(QUEIROZ 1998:49), e não deve-se dar as costas para o santo, regra antiga, que ainda 

continua valendo. Ao final de cada “jornada”, vão para fora do lugar onde estão dançando 

fazem a volta e retornam. 

Quando se aproxima do meio-dia, entre uma jornada e outra, os dançadores param 

para o almoço. No lugar onde estava acontecendo a dança colocam uma enorme mesa e 

servem uma lauta refeição com refrigerante e tudo mais. Depois rezam em agradecimento a 

comida, descansam um pouco e retomam a dança. 

A imagem de São Gonçalo usada no km 42 é do  dançarino ou seja o santo tocando 

uma viola, mas Carmem, disse-me que há o São Gonçalo Parteiro, que traz uma criança da 

mão, e o com o ramo que é o de Amarante, mas que todos são representações diferentes de 

um santo só. 

Quando terminam o número de jornadas prometidas, entregam a mesma a dona Dora 

e rezam orações de agradecimento. Neste momento Zé Duo faz agradecimentos e oferece aos 

presentes, alguma pequena lembrança como sabonetes, ou velas e todos juntos, com as velas 

acesas fazem as orações finais. Ele lembra sempre a importância do santo, o quanto ele é um 

santo poderoso e atribui a ele todo o sucesso do grupo e da vida individual de cada um deles, 

dizendo que cada dançarino sempre será recompensado pelo santo. Aparece com frequência 

nos discursos o fato de que a dança de São Gonçalo é uma dança que nunca desaparecerá, e 

comparam que outras manifestações religiosas na romaria diminuíram, mas que São Gonçalo 

permanece. 

 

4.2.5!–Para!quem!se!dança!
 

A dança de São Gonçalo é feita como pagamento de promessa, ou  como recompensa 

de uma graça alcançada, somente se dança por promessa jamais por distração. Ela se reveste 

das mais diferentes formas e vai mesclando diferentes elementos de tal sorte que, em cada 

lugar tomar uma feição diversa. 

Em minas quanto maior a graça alcançada maior o número de jornadas, em Santa 

Brígida é diferente porque o número dançado depende do acordo previamente feito com o 

santo . Tanto lá como aqui são realizadas no terreiro em frente da casa. 

A promessa é feita por um fiel que deseja a graça, ou para pagamento de alguma 

promessa feita por alguém enquanto vivo que morreu e ficou com essa dívida. Nesse caso, ou 
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a família tinha conhecimento da dívida e paga ,ou o devedor se comunica pelos muito canais 

de comunicação entre vivos e mortos e pede. 

Esse pedido pode acontecer em sonho, ou quando coisas estranhas acontecem dentro 

de casa, e ainda quando o morto se manifesta através de uma rezadeira. Em muitos casos a 

família desconhecia a existência da promessa e só foi informada através de uma rezadeira, 

que recebeu a mensagem do morto ou incorporou-o. Porém como a comunicação entre esses 

dois mundos não é passível de comprovação mas de credibilidade, a não ser que o morto 

apresente detalhes que levem a família a crer ser ele mesmo, esse pedido de morto é 

antecipadamente avaliado. Para tal o médium precisa ter credibilidade e a história apresentar 

sustentação. 

Conta-se que uma moça sonhou com o espírito de Getúlio Vargas, pedindo o 

cumprimento de uma promessa que fizera em vida de pagar em Santa Brígida e na festa de 

São Pedro. Padrinho ainda era vivo e, embora tivesse muita admiração pela figura dele, 

considerou totalmente descabido esse pedido  até porque o pagamento de promessa demanda 

em gastos. Diante da resposta o espírito apareceu de novo e disse que havia deixado dinheiro 

no Rio de Janeiro para a realização da dança, então o velho Pedro escreveu a família do morto 

pedindo a quantia. Depois falou a moça que na família do morto ninguém acreditou na 

história e aconselhou que ele baixasse em sua própria família, e o espírito nunca mais desceu 

`a terra. (QUEIROZ.1998:67). 

Há narrativas da dança ter sido feita não por conta de uma promessa, mas porque 

havia um espírito perturbador, tirando a paz dos moradores de uma casa. Contaram-me meus 

interlocutores que certa feita, um espírito maléfico se apoderou de uma casa, e os donos não 

tinham mais paz nem sossego, pois o tinhoso colocava excremento dentro das panelas, 

pendurava as cadeiras no teto, não deixando comerem nem dormirem. Bilu juntamente com 

os dançadores foram para lá e depois de dançarem resolveram a questão. Conta Dona Beatriz: 

 
 “B. – eu não fui não, quem foi foi comadre Bilu, muita gente foi mas eu não fui 
não, era aqui do lado de Sergipe.Essas pessoas não tinham sossego nem de dia e 
nem de noite, uns bichos ruins, uns cães, vinham assombrando. A mãe olha um nego 
preto e o bicho querendo pegar, e o bicho tudo assombrado, ai disse que a mãe não 
estava entrando mais dentro de casa, botava comida no fogo quando chegava, tinha 
cabelo, tinha- com licença da má palavra - bosta, quando ela chegava tava aquela 
nojeira, só comiam pelas casas ....e dormir não estavam mais. Nem ficar dentro de 
casa podiam, porque não podiam dormir pois o coisa ruim  atirava pedra, pedaço de 
telha toda a pintureza (?) eles faziam. Aí  mandaram chamar Madrinha Dodô que era 
uma pessoa que fazia muita caridade que sabia de muita coisa boa aí mandaram 
chamar. Madrinha Dodô reuniu o povo e rezaram..”(Entrevista 12—3-2012) 
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São Gonçalo é considerado um “santo fino”, isso significa dizer que ele requer muita 

concentração e que no pagamento deve ser cumprindo todos os ditames que requer o trato 

com o santo. Há um protocolo que aparece recorrentemente nos discursos, aquilo que se deve 

precisa ser pago, até porque temos que pensar que essa penitência está inserida em um 

contexto da romaria de Santa Brígida, em que a honestidade e a palavra são valores que 

continuam sendo muito importantes. `As vezes, disse-me Carmem a pessoa está com um 

problema de resolução iminente e pode apenas oferecer velas ao santos, mas geralmente a São 

Gonçalo se paga com uma dança. 

O pagamento dessa promessa transforma-se daquela relação individual fiel/santo em 

uma relação coletiva, pois a própria promessa precisa de mais gente para ser quitada, e 

demanda em muito gasto financeiro e muito trabalho. Assim as pessoas se solidarizam, 

geralmente dentro da família ou dos  vizinhos e auxiliam na compra de alimentos ou velas. As 

mulheres, contribuem cozinhando para esse enorme grupo de pessoas, e fazem com muito 

capricho e boa vontade, por isso ela requer um grupo grande de pessoas para que possa ser 

cumprida. 

O número máximo de jornadas é de doze, que duram cada uma delas cerca de trinta 

minutos, mas quando é preciso dança-las todas e o pagamento acontece em outro lugar, os 

dançarinos vão de noite e pernoitam no lugar, aproveitando para ensaiar durante a noite. Isso 

demanda em oferecimento de comida desde a véspera. Ninguém sente-se perturbado pelo fato 

de gastar tanto, ao contrário isso revela-se um prazer. 

A dança de São Gonçalo pelo fato de reunir tantas pessoas, tanto para o cumprimento 

seja no que respeita ao próprio ato de dançar e tocar, seja pela feitura da comida,  mantém 

vivos e fortalecidos os laços de solidariedade. Tem o grande papel de manter também a  

sociabilidade entre esse grupo de vizinhança, porque eles formam como uma grande família 

que se reúne todos os finais de semana por uma causa nobre: o santo. 

A sociabilidade entre os vivos acontece na medida em que agrega o auxílio coletivo, 

a divisão comunal da comida e o pagamento em conjunto da promessa, mas também mantém 

em bom nível a sociabilidade entre vivos e mortos. O repasto coletivo faz parte de toda uma 

compreensão da partilha, amor ao próximo e caridade, aprendidos com madrinha Dodô. 

Inicialmente, ao usar o termo sociabilidade adoto o conceito proposto por Georg 

Simmel que diz “ ...a própria sociabilidade, em geral, significa a interação entre indivíduos. 

Essa interação surge sempre a partir de determinados impulsos ou da busca de certas 

finalidades” (2006:59). Para ele cada sociedade pode diferenciar forma e conteúdo, e os 

objetivos pelos quais as pessoas se sociabilizam são os mais diversos, como impulsos 
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religiosos, ajuda, jogo, conquista, doutrinação erotismo e tantos outros fazem com que o ser 

humano entre, com os outros em uma relação de convívio, de atuação com referência ao 

outro, com o outro e contra o outro. Com isso ele exerce efeito sobre os demais e também 

sofre efeito por parte deles. Essas interações significam que os portadores individuais 

daqueles impulsos e finalidades formam uma unidade – mais exatamente, uma sociedade‟. 

(Idem.2006). 

Quando o pagamento é por promessa de morto, ainda há uma situação que precisa 

ser verificada, se foi aceito ou não. O primeiro São Gonçalo que assisti no km 42, foi em 

março de 2012, e tinha sido dado por Carmem, mestre de São Gonçalo e filha de dona Dora. 

Ela tinha um neto Paulinho, e  havia prometido um São Gonçalo para que ele melhorasse de 

saúde, pois era muito fraquinho, e ele veio a falecer em um acidente de moto. Passados alguns 

dias ela começou a receber sinais sobre a necessidade do pagamento. De muitas formas se 

deram essas manifestações, através dos sonhos, das sombras e da voz. Explica-me: 

 
“Sara – e quando foi a primeira vez que a senhora viu ele? 
C. – a primeira vez que eu vi ele foi mais ou menos com 1 mês e pouco, eu vi, como 
ele tava vivo 
Sara  -na sua frente? 
C. – foi assim na minha frente ele apresentou assim como como se ele tava vivo  
Sara – e ele falou com a senhora? 
5:20 – não ele só se apresentou mas eu senti que ele estava pedindo aquela promessa 
e aí eu tive que pagar. 
C. –vi ele, via a sombrinha dele as vezes passava, via aquela réstia e pressentia que 
era ele 
Sara – e a senhora chegou a sonhar com ele? 
C.A. – sonhei uma duas ou três noites com ele, mas sonhava ele andando, sonhava 
ele me chamando 
Sara – ouvia a voz? 
C.A. – ouvi umas duas ou três vezes ouvi a voz dele” 
 

 

A partir de então, Carmem tratou logo de providenciar o pagamento. No dia 

aprazado, e ao finalizar os trabalhos, dona Dora bisavó do menino, recebeu o espírito do  neto 

que agradeceu a dança .Carmem narra da seguinte forma: 

 
“falou :-Deus lhe pague ao povo. Ficou muito contente, muito alegre disse:- oh 
minha avó não tenha medo de nada, nós estamos mortos mas nós temos tudo o que 
Deus deu nas mãos, nós não somos aquelas pessoas que são abandonadas, nós 
somos as pessoas escolhidas por Deus, que Deus lhe pague todo o mundo, que deus 
lhe pague minha avó.” 
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E conclui dizendo que a partir de então não houve mais qualquer manifestação do 

espírito de Paulinho. Há que se destacar que geralmente o espírito do morto se manifesta 

através da rezadeira, que possui o dom de se comunicar com os espíritos porque dizem: 
“geralmente são as rezadeiras, porque tem aparelho que  tem o corpo aberto, aquelas 
pessoas e nós temos o corpo fechado, nós podemos ver, ouvir a voz deles, pode ver a 
sombra. A rezadeira tem que fazer a corrente, porque  mãe reza e tem corrente forte, 
corrente para eles baixar, corrente para eles subir , ir se embora..” (Carmem ) 

 
Ainda em relação ao pagamento de promessa é importante pontuar que o não 

pagamento ao morto implica em mais perigo do que aquela prometida ao santo. Isso porque o 

morto que tem uma promessa não paga, fica em agonia e sofrimento além de perturbar os 

vivos . Na verdade a urgência respeita a preocupação dos vivos em se preservarem. O não 

pagamento coloca em risco o bem estar, a saúde e a vida dos vivos.  

Todo o pagamento de promessa se insere naquilo que Mauss trata como dádiva, ou 

seja, o fiel promete e, ao receber a graça, agradece ao santo quitando a promessa. Nas 

promessas dos romeiros não há necessidade do santo atender o pedido do fiel, o simples fato 

de fazer a promessa já traz em si a necessidade de pagá-la, independentemente do resultado, 

por acreditarem que se o solicitado não aconteceu, foi porque ou Deus não quis ou não era a 

hora, ou o solicitante não era merecedor. Paga-se com o recebimento ou não,  é como se fosse 

um crédito ao santo, como diz Dona Laura, durante a entrevista 

 
‘sara – mesmo que não tiver resultado? 
L. – mesmo que não tiver resultado tem que pagar porque prometeu deveu, tem que 
pagar o que deve ’ 

 
 
´E pelo risco que é dever a um morto, no pagamento da promessa que lhe é feita que 

as prescrições precisam ser seguidas, pois se não for dessa forma, e o morto não aceitar o 

cumprimento, a promessa  precisa ser rapidamente repetida.No que respeita a promessa de 

vivo para um santo, a obrigatoriedade do cumprimento imediato não se apresenta porque o 

santo não vai castigar o pedinte, não há sanção. Porém o morto insatisfeito coloca em risco os 

vivos, e o perigo é grande. Queiroz, quando pesquisou a dança, já havia percebido esse 

aspecto, que encontrei, ainda hoje, em campo (1998:64). 

Já se realizou a dança para fins diversos daqueles que encontramos hoje, como 

podemos citar a dança para que chovesse, ou a dança para acalmar as agonias na intenção de 

um morimbundo, para obter morte serena e calma. A isso chamava-se ‘visita’ ou 

‘cumprimento’, mas todas essas  modalidades desapareceram. 

 



!

! 129!

 
4.2.6- O São Gonçalo de Cicinho 
 

 

Cicinho, filho de mestre Elísio com Tonha Rosa, sua última mulher, criou um São 

Gonçalo novo há, cerca de dois anos, que está em franca expansão na região. O que agrada 

aos locais é que ele é muito rígido com os preceitos, como nos tempos de seu pai. As roupas 

são saia ou calça branca e blusa azul, com o lenço na cabeça para as mulheres, e o chapéu de 

tecido branco para os homens. O que há de diferente é o número de jornadas, pois o máximo 

são seis. Cicinho diz que doze é um número muito pesado. No que respeita aos instrumentos 

musicais, usam a viola, o adufo e o pandeiro. (foto 28) 

Mercedes, irmã de Cicinho, contou que ele recebeu, em sonho, a inspiração para essa 

dança, que alguns chamam de São Gonçalo da Paz e outros de Cicinho. Mas ele próprio diz 

que o sonho não foi seu mas de seu companheiro Ciro. Diz: 
“Um dia ele chegou (Ciro) mim e disse:- eu tive um sonho com um grupo e disse até 
o jeito da roupa, uma parte azul e uma parte branca, e assim como quem era para 
formar ou brincar. Aí eu disse:-vamos fazer assim, vamos deixar Diasis quieto, 
como ele é o líder e nós vamos brincar nós aqui sem  atrapalhar nada. Ele ficou 
como o chefe mais aí pra ensinar e para tocar tudo foi ao meu lado, porque para ele 
mesmo não tinha jeito.Ele disse assim olhe Cicinho você vai ficar como chefe nós 
vamos trabalhar juntos até dar certo, você vai ficar como chefe porque apoia 
mais.”(Entrevista junho de 2012). 
 

Um dos muitos traços diacríticos é que os versos são cantados por todas as 

dançadeiras, e a dança se desenvolve mais vagarosamente, o que permite, segundo ele a que 

os movimentos sejam executados com mais perfeição, da mesma forma que optou em colocar 

somente seis mulheres de cada lado, para que a fila não ficasse demasiadamente longa. 

Cicinho é bastante exigente em relação aos dançadores, tanto que quando pedi para 

assistir o folguedo ele foi logo me dizendo para comparecer de saia comprida e os braços 

cobertos. Não permite conversas, risadas, e nem que as pessoas fiquem atravessando no meio 

da dança. Da mesma forma que proíbe a venda de comida e bebida durante, pois explica que 

muitos não tem consciência e vendem bebidas alcoólicas, o que não pode acontecer. Não 

podem usar unha pintada nem brinco, apena liberou o relógio, pois explica que o relógio não é 

vaidade, é um objeto que se usa no dia a dia e que além do mais tem um oficio chamado ‘deus 

salve o relógio’. Fora do São Gonçalo a pessoa pode levar a vida que quiser e andar trajado do 

modo que entender mais conveniente, mas na execução da dança é preciso se submeter aos 

ditames.  
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Reafirma o que todos dizem, que São Gonçalo é um santo forte e que o pagamento 

de promessa precisa ser feito com cuidado, cumprindo o estabelecido. Quanto ao pagamento 

de promessa fazem para vivo ou para morto e quando não tem nenhuma para pagar, reúnem -

se aos domingos na casa de dona Neusa, na morada velha, onde já tem um espaço construído 

para a dança e brincam lá. Cicinho não gosta de sair da cidade com seus dançadores.  

Quanto a manifestação do morto após o pagamento, disse-me que nem sempre isso 

acontece, e constatei ser verdade, pois estava presente no dia  em que foi feito como 

pagamento de promessa de morto e ele não se manifestou embora tivessem duas rezadeira, 

que poderiam ter recebido. Alerta que é preciso cuidar com as pessoas que tem corpo aberto, 

ou seja, capacidade de receber espíritos, mas que por vezes sao despreparadas para tal, pois 

eles a derrubam e precisam de um médium para fazer o espírito sair. 

Disse-me que a dança pode ser atrapalhada por razões como a roupa estar 

inadequada, pois desconcentra as pessoas, e aí a corda o instrumento quebra, desafina, a 

pessoa esquece o verso, a rezadeira cai, por isso a necessidade de fazer tudo direito. Percebe-

se que há um ‘castigo’ ou uma reação do santo a dança mal feita. 

Ele próprio criou as músicas do São Gonçalo e só permite crianças acima de 12 anos, 

porque diz que as pequenas estão preocupadas com a brincadeira e não com a seriedade da 

dança. Contou-me que começou em 2009 e ficou um ano ensaiando. Os movimentos são 

cruzeiro, lua nova, lua cheia, costura,chuva miúda e oito. 

!
4.2.7!FSão!Gonçalo!Pernambucano!
 

 

Este São Gonçalo teve início no ano de 1972, no mês de maio. Seu Pedro Vieira 

conhecido como Seu Pedrosa, casado com Dona Maria, procedentes de Pernambuco onde já 

conheciam a dança, pois aprendera na cidade de Livramento, falou para a mulher em uma 

noite de lua cheia que precisavam criar um grupo de São Gonçalo. Reuniu os vizinhos e 

começou a dançar.(DIASIS. Entrevista 24.05.2012) 

A roupa é a saia azul, calça azul e a blusa branca. As mulheres usam lenço branco 

com chapéu de palha e os homens o gorrinho de tecido. Os instrumentos usados são viola, 

pandeiro e adulfo ou tamborim. A formação é de duas colunas de 12 mulheres cada uma, e 

brinca-se doze jornadas. Os movimentos da dança são venda, casamento, planta de feijão, 

cruzeiro, um ombro só, dois ombros, trancelinho, trancelinho do meio, roda de fogo, lenço e 

margarida. 
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Quando seu Pedrosa faleceu passou a tomar conta  Pedrinho e atualmente Diásis. 

Porém este último sofreu um acidente e no momento mora em Salvador, o que dificulta muito 

as reuniões para a dança pois ficam condicionadas a sua vinda para Santa Brígida. Quando se 

reúnem suas dançadeiras vem de Santa Brigida, do Km 40, das Brenhas (Deasis 24-05-2012) 

O São Gonçalo dançado por ele serve igualmente para pagamento de promessa de 

defunto e de vivo. No que respeita as roupas podem usar baton, esmalte e brinco fora da 

dança, na dança não podem. Disse-me que é uma penitência, mas não tão rígida quanto a dos 

alagoanos. Quanto a seriedade ao dançar só é cobrada durante a dança no intervalo pode rir, 

porque segundo mestre Pedrosa “São Gonçalo é só alegria, e Deus não quer tristeza”(Diasis). 

Quanto a penitência ser paga dançando descalço, conta que dependendo do lugar em que 

dançam, se é numa areia muito quente podem usar sapatos, porém quando se trata de 

pagamento de promessa de morto é preciso dançar descalço. 

 

4.2.8!FSão!Gonçalo!Baiano!
 

Dançado pelo comunidade autóctone de Santa Brígida, estudado por Maria Isaura 

Pereira de Queiroz, hoje dificilmente se encontra algum grupo que dance. A própria 

pesquisadora acima citada, comenta da dificuldade que teve de coletar dados sobre esse São 

Gonçalo. Apresentam-se em alguns eventos festivos como na festa de São Pedro, ou outras 

financiadas pela Prefeitura, mais como folclore do que como dança religiosa. De todos os 

folguedos este foi o que sempre gozou de menor prestígio, porque não reflete o cuidado com a 

roupa, nem com a postura corporal como os demais, por uma razão bastante simples, ele não 

está nem nunca esteve vinculado a romaria. 

Assim, não possuem roupas específicas para dançar, as mulheres dançam com roupas  

das mais variadas cores e colocam na cabeça, amarrado sobre a nuca lenços das mais diversas 

cores e estampas. Usam qualquer roupa inclusive as decotadas, podendo usar anéis colares e 

brincos. Os pés sim esses devem estar descalços.  

Desde a década de 1950 os baianos faziam promessa para chover e dançavam o São 

Gonçalo como pagamento dessa graça alcançada. Essa era a sua maior especialidade desse 

grupo. O santo nunca deixou de atender aos pedidos do povo, e se a seca vem é porque  

ninguém tem feito as promessas como deveria. Atribuíam o fato de dançarem pouco a doença 

da mestra dona Maria Tentém e do mestre Baeca ter mudado de cidade. Quando da feitura do 

documentário da TV educativa chamado “O pequeno grande mundo de Santa Brígida”,(2000) 
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seu José Marques chefe  a época  dizia que eles são especialistas em dançar para chover, ou 

seja a tradição ainda se mantém, mesmo que praticada esporadicamente. 

Uma jornada é formada entre 9 e 12 rodas, nunca podendo ultrapassar as doze. 

Dançam em qualquer lugar sombreado não havendo necessidade de ser em uma “latada”. Os 

instrumentos são uma viola e dois pandeiros, antigamente havia rabeca, mas desapareceu. 

Não ha número determinado de rezadeiras, dançam quantas quiserem, sem limite de idade,  

excluídas apenas as meninas com menos de 10 aos. As quadrinhas são escolhidas ao talante 

de cada mestra, e elas são as guardiãs dos passos e dos versos, que recitam usando um ramo 

de flores na mão. Igualmente como nos outros São Gonçalo o pagamento das despesas de 

transporte e alimentação corre por conta de quem solicitou a dança. (QUEIROZ.1998) 

A imagem do santo não é adornada com fitas, tampouco colocada sobre o altar na 

companhia de outros santos, e da cruz. Durante a realização o público pode fumar e beber, 

conversar e namorar, dançadores e tocadores não podiam fumar nem beber porque a dança era 

de respeito. (QUEIROZ.1998). Mas isso não é exatamente o que acontece na prática. Diz 

Gabriel,romeiro e dançador de vários folguedos: 

 
“G. – O São Gonçalo dos baianos é assim não tem respeito por nada, eles dançam 
bêbados, com unhas pintadas, com colar com tudo é muito difícil. Um dos  São 
Gonçalo que eu fui de morto, foi uma baiana que morreu e veio pedir , mas a morta  
não foi embora pois ela disse que esse SG não era certo para ela não foi aceito, 
porque foram bêbados de unha pintada, rindo. Não pode, na hora da dança ir com 
qualquer roupa 
Sara – então para eles não é penitencia? 
G– Não é penitência, não e só folguedo que dançam e muitos entraram para a lei de 
crente e não dançam mais, eu já dancei muito. 
G. – os passos são diferentes os homens velhos, se for dançar de short dançam, 
qualquer roupa dança e não tem um gorrinho na cabeça, as mulheres, é diferente 
igual ao lenço de baiano 
Sara – ah eu sei com aquelas pontas para cima 
G.- kekekekek dançando e rindo (entrevista 24-05)” 

 
 Desde aquela época até hoje, geralmente os folguedos acabam em brigas, assim 

dizem os alagoanos. Chegando ao final colocam o santo na cabeça  cantando e oferecendo, e 

depois devolvem o santo para o altar rezando e cantando alguns benditos. 

 

4.2.9!F!Festa!do!santo!!
 

No dia dez de janeiro comemora-se a festa de São Gonçalo no km 42. Na verdade do 

dia primeiro ao dia 10 realizam novenas e todos os dias dançam uma jornada para São 

Gonçalo. Tanto as novenas quanto a festa acontecem na igreja do Santo. Quando chegamos eu 

Dindinha e Gabriel, no final da tarde do dia 9 de janeiro, várias pessoas estavam envolvidas 
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com a preparação da comida. A capela do santo, dentro da qual se dança o São Gonçalo, 

estava lindamente enfeitada, com poucos bancos encostados na parede para possibilitar a 

dança.  Do lado de fora a tocar estava uma banda de pífanos88. Quando o sol se pôs, 

começaram a dançar algumas jornadas para o santo, dentro da Igreja. 

Um momento muito importante da festa é a chegada dos índios pankararus do Brejo 

dos Padres. Como já referi anteriormente, ele tiveram uma relação muito próxima tanto com 

Pedro Batista como com madrinha Dodô, e por conta dessa relação formou-se uma forte 

romaria no Brejo que realiza um intercambio com a romaria de Santa Brígida, porque afinal, a 

fé foi difundida e ensinada pelos padrinhos.  

Chegaram em um ônibus, já era noite, e o momento ritual do encontro é muito 

bonito. Na romaria dos pankararus, as mulheres vestem-se de branco tal qual as romeiras de 

Santa Brígida, tendo na frente a chefe dona Amélia e os homens. Um deles traz a cruz da 

romaria dos índios. Os dançadores de São Gonçalo acompanhados da  orquestra de pífanos, 

levam na frente a cruz de São Gonçalo e a própria imagem do santo e vão até a porteira para 

receber e saudar os índios. Esses trazem a cruz da penitência pankararu e um santo e 

cumprimentam-se. ´E um momento de muita emoção e alegria. Ao entrarem vão saudar a 

estátua de Padre Cícero, que se encontra em uma capelinha na rua, depois entram na igreja, 

onde reverenciam o santo e depositam a cruz da romaria, e o santo que trouxeram no 

altar.(foto 29) 

A partir de então iniciam-se as orações de ambos os grupos e a dança de São 

Gonçalo. É interessante perceber que nestas danças mesclam-se todos os demais grupos que 

habitualmente  realizam o folguedo, porque o santo é um só. Particularmente apesar de ter 

participado de muitos deles me surpreendi com dançadeiras novas, ou que eu desconhecia. 

Para os pankararus é construído um cômodo todo coberto com palha de buriti  onde 

os homens descansam e recebem os espíritos dos encantados para dançar mais tarde o toré. É 

servido o jantar a todos os presentes. No terreiro, há a venda de muita comida e bebida além 

da fornecida gratuitamente pela organização da festa, mas não bebida alcoólica. 

O momento mais esperado é quando os encantados, vestidos com o croá, dançam o 

toré no terreiro, acompanhando pelos presentes. A dança estende-se por toda a noite, e o povo 

da romaria bem como aqueles que estão apenas participando da festa dançam junto com os 

índios levantando poeira. Ninguém dorme. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 -Muito comum nos eventos religiosos no nordeste é composta por uma zabumba um pífano e um triangulo 
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No dia seguinte as atividades começam cedo, `as 8 horas da manhã, as pessoas vão 

chegando a igreja, e após o café, por volta das 9 horas os encantados dançam e em seguida 

caminham para o cruzeiro que fica numa serra pequena e lá fazem toda a sua reverência ao 

santo. Sobem com suas cuidadora, já que cada praiá tem alguém que cuida e o acompanha, 

juntamente com o cacique, além das mulheres. Dançam ao som de seus maracás. O chefe 

deles, aos pés do cruzeiro incorporou o seu protetor. (foto 30) Depois descem e se apresentam 

no terreiro, terminando dentro da igreja. Na sequência os bacamarteiros espalham seus 

estrondosos tiros de pólvora. Depois o povo de São Gonçalo continua a dançar dentro da 

igreja e do lado de fora  a orquestra de pífano toca. 

Ao meio dia servem um almoço a todos os presentes. Depois do almoço dançam 

mais umas jornadas. No final delas há uma parte da dança que só acontece na festa de São 

Gonçalo que chama “passagem de São Gonçalo”, e que dizem os romeiros que Pedro Batista 

adorava, dando com ela muitas risadas.(foto 31) No terreiro, ao som dos instrumentos 

musicais fazem duas  longas filas paralelas. Creio que cada fila, tinha neste dia em torno de 

20 pessoas e elas trocam de lado dançando. Dançando e batendo sincopadamente com o pé no 

chão a poeira do terreiro levanta formando uma nuvem.  

Por volta das 15 horas chega o padre e todos o aguardavam para a realização da 

missa que é feita dentro da igreja, ficando muita gente do lado de fora porque não cabem 

todos. Depois fazem uma pequena procissão nas cercanias. Ao final da tarde os pankararus 

retornam para o Brejo. A noite finalizando a festa tem o leilão das prendas. Nesse ano de 

2013, estavam presentes o atual prefeito e os secretários de Cultura e Turismo, e ele me disse 

que a Prefeitura irá apoiar todos os eventos culturais do município. 

 

4.3 – Penitência de Nossa Senhora da Boa Morte 

 

 

4.3.1- Organização da Penitência e a festa da Santa 

 

O culto e a devoção a Nossa Senhora da Boa Morte é bastante antigo, surgiu a partir 

da morte e assunção de Maria. É desconhecida a data exata do decesso da mãe de Jesus, pois 

as sagradas escrituras não se referem a este evento, mas  historiadores  citam o ano 42 da era 

cristã, como a mais provável.  

Estes temas, chamados de “marianos” apareceram a princípio no oriente e a partir de 

lá, pela tradição oral, por fontes literárias apócrifas, pela liturgia e pela arte, foram 
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difundindos. No ocidente migraram nas primeiras décadas do século VII, trazidas por monges 

orientais fugidos das invasões árabes. Na itália, no papado de Sérgio  há registros de festas em 

homenagem a morte de Nossa Senhora sendo assimilada pela França, depois pela Inglaterra, 

passando rapidamente a espalhar-se pela comunidade cristã. (Sant’Anna. 2006:9) 

A falta de documentação sobre o assunto, em geral, levou ao surgimento de 

diferentes versões no imaginário cristão, que foram disseminadas pela tradição oral. Estas 

versões tratavam da Dormição (Dormitio) e do Trânsito (Transitus). Na primeira Maria teria 

entrado em um sono profundo, diferente do sono da morte e ficado, luminosa e intacta em seu 

túmulo, e na segunda versão, ela ascendeu ao céu em corpo e alma. Maria, entra em 

“dormição”(rodeada pelos apóstolos), que depositam o seu corpo num túmulo novo. Três dias 

depois, a pedido de São Tomé, que não tendo chegado a tempo, queria honrar a Mãe de Deus, 

o sepulcro é aberto e, para espanto de todos, apenas encontram nele as mortalhas em que o 

corpo tinha sido envolvido. Admirados, os Apóstolos fecham novamente o túmulo, 

convencidos de que a Virgem tinha sido “Assunta” isto é, levada em corpo e alma para o Céu. 

(Sant’Anna.2006:03) 

A autora cita a análise procedida por Simon Claude Minouni sobre sessenta e dois 

relatos apócrifos, e concluiu que eles podem ser separados em três grupos distintos. O 

primeiro a dormição sem ressurreição que afirmam a morte de Maria. De acordo com esta 

concepção, o corpo da Mãe de Jesus foi poupado da corrupção – enterrado em um jazigo ou 

transportado para um lugar (preciso ou não) – e sua alma transladada para os céus, onde 

aguarda o dia da Ressurreição dos Mortos. O Segundo é a dormição e assunção, revelando 

elementos comuns aos dois tipos de crença. O terceiro e último grupo foi subdividido em duas 

categorias e por isso recebeu o nome: “Assunção com ou sem Ressurreição”. A ele pertencem 

os textos que declaram a mortalidade da Virgem (sepultamento, reunião do corpo com a alma 

e assunção) e aqueles que consideram sua imortalidade, onde o corpo e alma foram 

transferidos para o céu sem passar pela tumba.  

A tradição literária latina, de maneira homogênea, privilegiou a versão apócrifa que 

considera o falecimento, a ressurreição e a transladação da Virgem aos céus. Portanto, o tema 

da “Assunção com Ressurreição” e, conseqüentemente a crença nele, superou no ocidente os 

demais tipos. (Sant’Anna.2006) 

Uma das questões que a reforma protestante de Lutero (1517) atacou de forma 

veemente foi a  assunção de Maria alegando não ter fundamento bíblico, o que era verdade, e 
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isso obrigou a Igreja Católica a transformar em doutrina aquilo que antes era pura convicção, 

seguindo as determinações do concilio de Trento89 . 

A devoção de Nossa Senhora da Boa Morte é comum em várias cidades do Brasil, 

herança da colonização portuguesa. Há estudos que mostram que ela existiu nas Minas 

Gerais, São Paulo, Santos, Salvador, Maragogipe e Cachoeira-BA, sendo esta última, a mais 

famosa. Estas devoções ligavam-se a uma irmandade. Costa diz que :“Há um forte argumento 

entre sérios historiadores (como o professor Cid Teixeira) de que até o início do século XX, 

havia no Recôncavo Baiano, algumas dezenas de Irmandades da Boa Morte” (2007:57). 

As irmandades existiam em Portugal desde o século XIII dedicando-se as obras e a 

caridade, voltadas para os próprios membros ou para pessoas carentes não associadas. São 

subdivisões  das confrarias, que comportam também as ordens terceiras. A administração 

ficava a cargo de uma mesa presidida por juízes, presidentes, provedores ou priores,  e 

desenvolvia diversas tarefas dentre elas arrecadação de fundos, guarda dos livros e bens da 

confraria, visitas e assistência aos irmãos necessitados, organização de funerais, festas, 

loterias e outras atividades. 

Entre os deveres dos sócios estavam o bom comportamento, a devoção católica, o 

pagamento de anuidade, a participação em cerimonias civis e religiosas da irmandade. Em 

contrapartida tinham o direito de assistência médica e jurídica, auxílio em caso de crise 

financeira, e na compra de alforria, e o direito a um enterro decente para si e membros da 

família, devidamente acompanhadas dos irmãos e irmãs confrades, e sepultamento na capela 

da irmandade. (REIS.1991:49-50). 

 No Brasil colonial e no império, haviam irmandades trazidas pelos portugueses e 

outras criadas pelos brasileiros, bem como haviam irmandades dos brancos, dos pretos e a dos 

pardos (CASTRO, REIS:53). Algumas irmandades brancas se tornaram poderosas, pois seus 

membros eram a elite da sociedade local. A Santa Casa de Misericordia é uma delas.  

As irmandades negras permitiam aos  membros e seus descendentes um espaço onde 

conseguiam valores para financiar a alforria e no caso de negros libertos, lhe propiciava 

prestígio, segurança e resistência socio-cultural. Diferentemente das brancas admitiam nos 

seus quadros  brancos como ‘estratégia de fortalecimento junto a sociedade escravista e pós-

escravista’. (REIS) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 - O Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563, foi o 19º concílio ecumênico. É considerado um dos três 
concílios fundamentais na Igreja Católica. Foi convocado pelo Papa Paulo III para assegurar a unidade da fé e a 
disciplina eclesiástica, no contexto da Reforma da Igreja Católica e a reação à divisão então vivida na Europa 
devido à Reforma Protestante, razão pela qual é denominado também de Concílio da Contra-Reforma. 
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Mas, na verdade, essas irmandades foram pouco a pouco desaparecendo. A única que 

permaneceu mantendo a tradição e o fervor é a da Boa Morte de Cachoeira. Nesta cidade o 

culto a Maria é claro, não apenas durante os três dias de festa religiosa - há também mais dois 

dias de festa secular (lá eles chamam de festa “profana”), com samba de roda, caruru e 

cozido. Ela é composta apenas por mulheres negras, as quais somente passam a integrar o 

grupo a partir dos 40 anos, idade na qual acredita-se que os filhos estejam criados e as paixões 

humanas acalmadas. Raul Lody (1981, p.10) afirma que “[...] já velhas, viúvas ou sem 

nenhum outro interesse material, diria sexual, podem consagrar sua devoção de irmãs, como 

um verdadeiro voto casto de religiosidade“(COSTA.2007:74) e devem estar ligadas ao 

candomblé. Possui estatutos próprios e regras claras e definidas. * 

Diferentemente do que acontece em Cachoeira de São Félix -BA, em Santa Brígida, 

elas estão ligadas exclusivamente ao catolicismo popular, e os membros são em sua maioria 

mulheres, embora não exclusivamente, pois meninos e jovens rapazes solteiros e alguns 

homens adultos, participam. Criada por Madrinha Dodô, que trouxe de Água Branca e 

ensinou ao povo de Santa Brígida, era formada por mulheres principalmente viúvas ou 

mulheres solteiras, que cuidavam dos defuntos, rezavam, prestavam as últimas homenagens, 

velavam os mortos, e eram economicamente independentes, pois plantavam suas próprias 

roças ou tinham outras fontes de renda. Gastavam parte do seu tempo nesse mister. O auxílio 

da irmandade estendia-se também aos não romeiros necessitados. Sob a coordenação de 

Madrinha Dodô, providenciavam o caixão, a roupa, entoavam benditos, ofícios, rezas e tudo 

para um enterro digno (FUKUI 1979:232).  

Na entrevista que realizei com dona Beatriz (06-03-2012), a atual chefe da romaria, 

contou-me que inicialmente essas penitências eram feitas no hotel e só depois dentro da 

igreja, porque nesta época ela ainda não havia sido construída, e eram feitas na surdina. A 

razão do sigilo pode estar relacionada ao fato de que em Água Branca, onde madrinha fundou 

uma pequena irmandade em devoção da Nossa Senhora da Boa Morte, era uma penitência de 

caráter secreto, e que saía sempre numa hora adiantada da noite, quando já não haviam 

transeuntes nas calçadas (RIEDEL.1999:13), e manteve o mesmo caráter secreto quando a 

trouxe para a cidade. 

Passou a ser pública, contam os romeiros, quando apareceu um viajante em busca da 

devoção dessa santa, pois tinha percorrido muitos lugares e não encontrou quem a 

conhecesse, pretendia pagar uma promessa. Falou com seu Pedro, como todos que ali 

chegavam, e ele lhe informou que madrinha Dodô conhecia  mandando que falasse com ela 
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para pagar a promessa. A partir de então autorizou que a penitência passasse a ser pública. 

(Entrevista com Carlito. Março.2012) 

No passado havia a irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte90, que buscava dar 

assistência espiritual e material a quem morresse, permitindo que a morte fosse revestida de 

dignidade, como enterrar em caixões. Atualmente o papel do auxílio funeral desapareceu. Não 

posso fixar as motivações exclusivamente por conta da morte de madrinha. A situação 

financeira do povo de Santa Brígida melhorou muito com os programas como bolsa-família e 

a própria aposentadoria dos romeiros como trabalhadores rurais, a pobreza absoluta, aquela 

que impedia até a compra de um caixão, não existe mais. Um outro aspecto que também pode 

ter contribuído, é que hoje lá como em muitos outros lugares do Brasil, existem empresas que 

oferecem a preços razoáveis um plano funeral, o cliente contribui mensalmente, e em caso de 

óbito arcam com todas as despesas fornecendo o caixão91. 

Creio que a configuração da irmandade também desapareceu, essa sim por conta da 

morte de madrinha Dodô. Não há regras a serem cumpridas nem fundos a serem arrecadados, 

tampouco reuniões com esse fim. Na contemporaneidade o que se apresenta são as 

penitências de Nossa Senhora da Boa Morte. No que respeita ao auxílio espiritual, esse 

continua a existir, e creio fazer parte da caridade e solidariedade que apreenderam como 

valores maiores com seus mestres. Não há uma organização formal, enquanto irmandade para 

acolher aos defuntos, mas enquanto romeiras, para auxiliar a pessoa a bem morrer. Elas fazem 

levar a cruz da romaria `a casa do defunto, e deixa-na lá e, no dia seguinte a mesma cruz vai a 

frente do féretro até o cemitério, retornando depois para a igreja, seu lugar original. Durante 

os velórios e no desenrolar dos enterros, essas mulheres rezam os benditos e os ofícios para os 

mortos. 

Também não é uma festa de Nossa Senhora da Boa Morte, porque toda a 

comemoração durante os 31 dias de agosto, reveste-se exclusivamente de uma busca 

penitencial, e além disso não apresenta, como no caso de Cachoeira um lado profano ligado a 

festa e a diversão, ela é um evento religioso. O que ocorre é que o lado que poderia ser 

considerado profano como a comida e a conversa, foi sacralizada e passou a fazer parte do 

sagrado, o momento revestido de ludicidade, que são as  “mesadas”92 (foto 32) diárias, são 

momentos sagrados, de sorte que houve uma sacralização do que em outros lugares poderia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 -Pesquisadores que estudaram o tema como Sebastião Costa(2007:76), Claudia Mura(2012:122) e Titus 
Riedl(1999:14), referem-se a uma irmandade. 
91 -A mais conhecida e com maior número de clientes é a Seof. 
92 -Repastos oferecidos diariamente para os fiéis pelos responsáveis pela santa naquele dia, os noiteiros 
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ser considerado profano. Quando digo profano estou me referindo ao conceito desenvolvido 

por Durkheim de algo oposto ao sagrado. 

Um outro traço diacrítico é que ela não tem o estatuto de uma festa frequentada nem 

por peregrinação religiosa tampouco por turismo religioso, essas duas dimensões não existem 

ela é uma festa local, para a romaria local.  

Uma exceção se apresenta. A visita das romeiras pankararus do Brejo dos Padres que 

vêm a Santa Brígida dia 28 de agosto para entregar a penitência de Nossa Senhora da Boa 

Morte. Originalmente era dia 31 mas como 28 de agosto é a data da morte de madrinha 

passaram a entregá-la nesse dia. Um espaço abrirei a seguir para tratar dessa questão. 

Pedro Batista, quando peregrinava nos sertões do nordeste passou um período entre 

os índios pankararus que moravam no Brejo dos Padres, cerca de 80 km de Santa Brígida no 

Estado do Pernambuco, por volta da década de 1940. Muitos dentre eles desejavam que ele 

ficasse na aldeia, ele  próprio manifestou o desejo de lá se fixar.  Todas as vezes que os 

visitava, ficava hospedado na casa de Maria Barbosa Binga ou de seu tio Antônio Binga. Tê-

lo como hospede, era considerado um privilegio divino. Com a presença de padrinho na aldeia 

‘...estimulou espontaneamente romarias em que os seguidores se dirigiam `a casa do 

hospedeiro para receber benção e conselhos.” (MURA.2012:124) 

Essa convivência e a aceitação foi possível porque tanto Pedro Batista quanto 

Madrinha Dodô pensava e agiam buscando agregar pessoas na fé independentemente de onde 

proviam, de como pensavam e do que faziam, desde que decidissem seguir os novos 

preceitos. Essa inclusão da diversidade, contribuiu para que ele fizesse seguidores também 

entre os índios. 
 “As diferentes manifestações rituais e cultos, levaram os líderes religiosos a 
promover a idéia da necessidade de cada uma especialização distinta, em busca do 
mesmo objetivo, sem que nenhuma delas tivesse posição privilegiada em relação a 
outra, criando assim relações horizontais. Tais manifestações veicularam também, 
interpretações diversas sobre os símbolos que circulavam na região. O padrinho e a 
madrinha procuravam articulá-los, de uma forma que permitisse a união de todos, 
escolhendo os aspectos que poderiam ser transversais a todos os 
grupos..”(MURA.2012:128). 

 

Os pankararus tem uma relação muito próxima com os romeiros de Santa Brígida, e 

entre eles há uma relação fraterna como fazendo parte da mesma romaria vinda dos 

padrinhos. Por conta disso, vêm a Santa Brigida várias vezes por ano, da mesma forma que os 

romeiros vão ao Brejo dos Padres na festa de Santo Antônio em outubro. A vinda deles 

acontece dias 9 e 10 de janeiro no km 42 na festa de São Gonçalo, na Semana Santa, para 

entregar as penitência, na comemoração da morte de Zé Vigário (05 de junho), na festa de São 
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Pedro e no dia 28 de agosto, em comemoração a Nossa Senhora da Boa morte, e na 

caminhada penitencial em 11 de novembro. Porém dançam o toré apenas em três dessas 

ocasiões, na penitência de São Gonçalo, na de  Zé Vigário (foto 33)e na de São Pedro. 

Essa apontada horizontalidade das relações entre pankararus e romeiros, pode ser 

compreendida, na medida em que  os ideais da romaria previam um modo de vida igualitário, 

sem posições hierárquicas verticais, como já havia percebido Maria Isaura Pereira de Queiroz.  

Retornando a penitência, a meia noite do dia 31 de julho para dia 01 de agosto a 

santa é retirada do altar, e colocada no centro da igreja, com a cabeça voltada para o lado 

esquerdo e os pés para o lado direito, onde ficará pelos proximos 31 dias(foto 34). Ela será 

permanentemente velada do mesmo modo que os defuntos comuns, que não podem ser 

deixados sozinhos. Cada dia uma família, ou um grupo de pessoas, `as vezes ligados por laços 

de amizade, parentesco, ou categorias, reponsabilizam-se pelos cuidados, orações e comidas 

com a santa.  Essas categorias são grupos para os quais há dias específicos das moças, dos 

solteiros, ou pessoas da morada Velha ou do Baixão, então se responsabilizam pelo 

oferecimento de toda a comida e das orações. Tais pessoas chama-se “noiteiras” e tal 

responsabilidade é transmitida as sucessores, e muitas das mulheres jovens “noiteiras”, 

herdaram o encargo de suas mães. 

A partir de então há uma régia pauta determinando quem ficará a cada dia, mas pude 

perceber que nunca é um pessoa sozinha e sim um grupo, e esta escala é a mesma desde 

muitos anos. Este núcleo ficará responsável pela decoração do altar da santa, ornado que é 

com flores, o fornecimento das velas – pois nunca a vela ficará apagada – principalmente a 

que fica em frente ao retrato de madrinha Dodô . 

`As seis horas da manhã é o momento da transmissão de um turno a outro. Quem 

entra neste horário só sairá no outro dia na mesma hora. Após a troca do turno, as romeiras 

que chegam limpam toda a igreja, varrem, retiram os bancos do lugar, passam pano molhado, 

varrem a sacristia e faxinam os dois banheiros que ficam do lado de fora da igreja. Depois são 

repostas flores, que enfeitam o caixão e os vasos colocadas diante dela, para enfeitá-la. Se a 

roupa da santa está suja também é trocada. 

Durante o transcorrer do dia como ela nunca é deixada só, as “noiteiras” se revezam 

com a ajuda de pessoas da cidade para velar a santa. Neste período chegam pessoas para rezar 

seus rosários, outras apenas conversam, e por vezes acontecem conversas mais animadas, 

histórias contadas e boas risadas, como em qualquer velório. O clima é mais descontraído, 

como em um velório, onde as pessoas conversam, e aproveitei esses momentos para realizar 

várias entrevistas. As noiteira não precisam ficar as 24 horas sem sair da igreja, vão se 
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revezando dentre os vários membros do grupo daquele dia, o que oportuniza irem em casa 

para comer ou tomar banho. 

Por volta de 17:00 horas, chegam as meninas, vestidas com suas saias compridas 

brancas, cabelos escondido sobre o lenço branco para participarem do cortejo de nossa 

senhora.Na verdade são duas santas que ficam deitadas na igreja, a nossa Senhora do caixão 

maior e uma pequena essa que  sai diariamente. Uma pequena procissão da qual participam 

romeiras adultas e essas pequeninas, sai da Igreja de São Pedro carregando uma pequena 

imagem da Santa, que pertencia a Madrinha Dodô93 e levam-na até a casa de Padrinho Pedro 

Batista que fica do lado oposto a igreja, cantando e rezando (foto 35)  . Um trajeto pequeno 

que consiste em atravessar a praça. Há uma certa disputa entre essas pequenas em torno de 

quem levará a Santa, considerada uma posição de destaque, e as romeiras mais velhas 

administram de modo que todas possam levá-la . Quando lá chegam, depositam a pequena 

imagem sobre a cadeira de padrinho, depois rezam. Em seguida acontece a “mesada”, também 

de responsabilidade da família, onde são servidas comidas e bebidas, primeiro para as 

crianças - meninos e meninas  -e depois para os adultos. Nada sobra do que foi oferecido, pois 

é partilhado entre os presentes e algumas pessoas levam para casa. Rezam benditos ao redor 

da mesa94, o último deles em agradecimento a comida, e após as meninas, retornam com a 

imagem da Santa para a igreja, onde `as 18 horas iniciam a reza dos benditos e o rosário de 

nossa Senhora da Boa Morte. 

Na igreja, no início das orações, as meninas e as “moças” colocam-se em um 

semicírculo, também chamado de “cordão” que vai de um lado ao outro do altar, viradas de 

frente para Nossa Senhora. Este espaço pode ser frequentado as pessoas “moças”,solteiras, 

homens e mulheres que não se casaram nem tiveram intercurso amoroso. Todos aqueles que 

participam desse espaço rezam descalços. Os demais rezam distante do círculo.(foto 36)  

Por volta das 20 horas encerram o rosário e servem outro repasto e as pessoas 

retornam as suas casas, com exceção das romeiras que ficarão até o dia seguinte. A partir de 

uma certa hora costumam fechar as portas da igreja para não serem molestadas por bêbados 

ou por pessoas malvadas que possam lhes fazer mal. Gabriel contou-me que certa feita foram 

ameaçados por um homem armado com uma faca e que houve necessidade de chamar a 

polícia para intervir. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 -Madrinha Dodô doou esse pequena Santa que dormia em uma caixinha branca, decorada com esmero. 
94 -Esta mesa que fica na varanda da casa de Pedro Batista, tem um significado muito forte pois era nela que 
madrinha Dodô servia comida e bebida as pessoas, sendo uma mesa onde nunca faltou comida nem foi negada a 
ninguém. 
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Um aspecto que gostaria de chamar a atenção é que em Santa Brígida, qualquer 

reunião para oração ou penitência sempre é acompanhado de comida, e na Nossa Senhora da 

Boa Morte nao foi diferente. O primeiro momento é a “mesada” na casa de madrinha Dodô, 

na mesa quadrada que fica na varanda e na qual são servidas as refeições nas penitências e 

rezas. Depois `a noite quando termina as orações, benditos e rosários de Nossa Senhora, na 

igreja é novamente distribuida comida, balas, pipocas, bolo, pirulito de sorte que todos saem 

com bolsinhas cheias de gulodices. Os primeiros a receber são sempre aqueles que estão no 

semi círculo da oração, depois os demais. Por fim um lanche é oferecido durante a madrugada 

para as pessoas que passarão a noite em vigília, com café ,bolo ou o que puderem os noiteiros 

oferecer.  

O rosário dos romeiros é composto de 15 mistérios95. Durante todas as noites 

exceto as de 14 e 15 de agosto, rezam dez mistérios da seguinte forma.  Salve Rainha na 

medalha do rosário e depois a cada uma das dez ave marias reza-se a primeira parte de pé e a 

segunda ajoelhada. Há ainda uma prescrição, quando o fiel ajoelha, coloca primeiro o joelho 

direito no chão e quando se levanta o faz tirando do chão primeiro esse joelho. Ao cabo das 

10 ave-marias reza a seguinte oração; 

Nos campos de Josafá  

Satanás encontrarás 

Então vós dirás: 

Sai daqui satanás 

Comigo tu não podes 

Nem comigo, nem com família minha 

Eu fiz a penitência de Nossa Senhora de Agosto 

Cem vezes me ajoelhei, 

Cem vezes me aprecinei(sic)96 

Cem ave-marias rezei 

Cem na véspera cem no dia 

Valei-me minha virgem Maria. Amém 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 -Mistérios é uma das partes de um rosário composto por 10 ave-marias e um pai nosso. No caso da romaria o 
pai nosso é substituído pela oração que fala dos campos de Josafá, descrita acima 
96  - é um termo que inexiste em português. Alguns autores citam como apreciar, ou aproximar. 
(MURA:2012:251.)Para os romeiros o significado é ... “é assim, como se a gente estivesse se reconciliando 
naquela hora a Deus, não é isso?, se aprecinar é a gente que estar contrita a Deus a gente estar fazendo aquelas 
orações e se apegando com Deus,você esta conversando com Deus, você esta se coligando com Deus, se 
entregando a Deus com aquela penitência que você esta fazendo(Dindinha - Entrevista setembro/2012) 
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             A rezadeira Dindinha, quando recomendou o corpo de Dona Maria, uma senhora de 

idade que morreu dia 13 de agosto, na recomendação da alma indica as dificuldades 

apresentadas nos campos de Josafá. diz as seguintes palavras: 
“...Ela foi embora,(refere-se a Madrinha Dodô) Deus chamou, mas deixou as suas 
preces, as suas orações, para todos os seus romeiros da face da terra recebei, para 
quando desse mundo for. Maria vai em paz na tua viagem, nos campos de Josafá tu 
vai passar, minha virgem nossa senhora da Boa Morte tá do lado de lá e tu estás do 
lado de cá.Nossa Senhora da Boa Morte vem do lado de lá, chegando no meio 
daquela passarela, daquele cordão tão fino como se fosse uma linha, para te ajudar 
pegar na tua mão, e tu passar para o lado de lá, e o vento aperturbado de satanás que 
vier para perturbar o teu espírito, para não se encontrar com Nossa Senhora da Boa 
Morte para ver se tu escapoli daquela linha, daquela passagem, daquele caminho tão 
reto, certo  e santo. Nossa senhora da Boa Morte vem pegar na tua mão e vem te 
levar, com certeza, e vai pedir ao pai eterno, para procurar um lugar no espaço para 
te botar..” 
 

 

Na execução da oração “Nos campos de Josajá” faz-se o sinal da cruz na testa, na 

boca e no peito e reza a seguinte oração:” Pelo sinal da santa cruz livra-nos Deus dos nossos 

inimigos em nome do pai do filho e do espirito santo amém”. Quando o fiel termina o rosário, 

benze-se e em seguida inicia as dez ave marias seguinte  do rosário. Nos dias quatorze e 

quinze de agosto, véspera e dia da Santa a oração inclui os quinze mistérios, o que significa 

dizer que cada um dos penitentes deverá ajoelhar-se e levantar-se 150 vezes. 

A penitência de Nossa Senhora da Boa Morte requer um grande esforço físico, pois a 

pessoa que vai cumprí-la deve, todos os dias, rezar 100 ave-marias com o movimento de 

abaixar-se e levantar-se, e ainda ficar uma noite acordada velando a Santa, no dia em que 

estiver escalada como “noiteira”. Desta forma, desde o tempo de Madrinha Dodô as crianças 

são introduzidas no culto, cabendo a elas levar a santa na procissão diária, mas também e 

rezar o rosário de Nossa Senhora. Com isso a tradição é difundida, e as romeiras mais velhas 

com dificuldades físicas, desobrigam-se de ajoelhar 100 vezes. Os meninos e os jovens não 

são impedidos de realizarem a penitência, inclusive quando realizei a etnografia, havia vários 

deles, mas é necessário para participar ter pureza, ser “moço” ou criança.  

Há uma séria exigência com a roupa e os enfeites. São proibidos quaisquer adereços 

tais como brincos, relógios ou pulseiras, nada de unha pintada ou alguma coisa que seja 

‘vaidade’, porque é uma penitência e a vestimenta deve estar adequada. A chefe da romaria 

me disse ser ela a responsável por vigiar o cumprimento dessas regras. Da mesma forma que 

ela ajuda as meninas interessadas a participar da penitência, emprestando-lhes as roupas, ela 

chama a atenção quando estão dispersos, rindo e não deixa ficarem na romaria se estão 
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vestidos de forma descomposta. Disse-me que a responsabilidade é sua e que se não ficar 

atenta um dia será responsabilizada por sua desatenção. 

No dia 15 de agôsto, esta procissão carregando a santa pequena, é substituída pela 

procissão de Nossa Senhora, a imagem em tamanho quase natural. RIEDL cita que esta 

imagem grande também foi adquirida por madrinha Dodô, em uma das viagens a Juazeiro CE 

(RIEDL.1999:14) Ela sai da Igreja, levada por mulheres, preferencialmente “moças”, percorre 

a rua dos romeiros e chega ao cemitério onde depositam a Santa transportada num caixão em 

frente ao túmulo de Padrinho Pedro Batista e Madrinha Dodô, onde rezam. Essa oração é 

bastante longa e auxiliada por muitas romeiras. Após o cortejo fúnebre vai ao memorial de 

São Miguel, onde são realizadas novas rezas, e após retornam passando pela igreja de São 

Jorge. Fazem uma pequena parada na casa de madrinha Dodô, onde é servida uma “mesada”, 

momento em que a Santa, repousando em seu caixão a tudo assiste e concluído esse 

momento, retornam para a igreja onde iniciam-se as orações. Esta penitência é realizada e 

organizada sem a presença do padre, sendo um ritual da romaria.(foto 37) 

 

4.3.2 -Os campos de Josafá e o imaginário da morte 

 

Inicialmente acreditei que essa expressão usada nas orações da Boa Morte, estivesse 

apenas ligada ao imaginário local, mas não, ela tem fundamento bíblico. Encontrei duas 

indicacões. A primeira em relação a anunciação do anjo para Maria, mãe de Jesus. Recebeu 

duas anuciações, uma do anjo anunciando a gravidez e a segunda também do anjo anunciando 

sua morte, três dias antes dela acontecer. Esta narrativa foi largamente difundida no século 

XIII por Jacopo de Varozzi. Diz ele que Maria foi visitada por um anjo que lhe trouxe um 

ramo de palmeira, para ser levado diante do caixão, mas o que surpreende neste relato, é o 

medo que ela manifestou do encontro com os espíritos do mal, e o anjo lhe dá garantia de que 

ela não o encontrara, na sua ida aos Campos de Josafá. Há uma relação íntima entre os 

campos de Josafá e os seres do mal. Na  segunda Os “campos de Josafá” ,ou o vale de Josafá 

como se encontra na bíblia, é o lugar de acordo com Joel 3.2,12 onde se dará o juizo final.  

Segundo uns trata-se de uma planície de Armagedon , segundo outros, não se pensa em 

determinado vale, tendo o nome (Jehoshat= Josafá) apenas sentido simbólico.( 

SCHULER.2002). De qualquer maneira ele tem um apelo ao lugar da morte ou do juízo final. 

 

Diz Dindinha sobre os campos de Josafá ( 05-03-2012) 
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“...os campos de Josafá é assim um tipo de uma passagem como uma corrente aí 
aquela corrente é o tipo de uma linha , o espírito daquela pessoa tem que passar 
naquela linha correta, um tipo de um caminhozinho estreito, que se chama os 
campos de Josafá, que o espírito siga porque é o caminho correto que  o espirito vá 
para atender ao chamado de nosso senhor, ai tem  que passar naquele caminhozinho 
tipo uma linhazinha.” 

 

E prossegue: 

 
“...aquele vento  mal de coisas tentadoras, quando vê que aquele espírito vai passar 
tem uma ajuda de Deus para passar para ir direto para os pés deles, eles ficam 
tentando pra ver se aquela pessoa desvia se não se sustenta para passar, aí eles ficam 
querendo tentar o espírito daquela pessoa para ver se elas caem pra ver se eles 
puxam pro lado deles, para o caminho mau.” 
 

 

A penitência de Nossa Senhora da Boa Morte, reveste-se de importante papel no 

circuito da romaria envolvendo todas as mulheres pois ela objetiva construir na vida de fé dos 

romeiros o auxílio dessa santa na caminhada que trilharão no pós morte. Quem fez durante 

sua vida a penitência de Nossa Senhora, terá o auxílio dela para fazer esta travessia. São dois 

auxílios imprescindíveis nesta passagem: a penitência e o cordão de São Francisco. 

Esse cordão é confeccionado atualmente em Juazeiro-CE e lá mesmo é consagrado, 

bento adquirindo neste momento seus poderes especiais. Essa tradição remonta os tempos 

iniciais do movimento religioso pois o diário de Mott (1968: 45) descreve as senhoras santa 

brigidenses fiando o algodão para a confecções desse cordão. Ele vai amarrado na cintura dos 

defuntos por cima da mortalha, e quando as forças malinas se apresentam, o defunto saca de 

seu cordão, uma arma poderosas e açoita o malino com ele, possibilitando sua passagem nos 

estreitos campos de Josafá. 

No transcorrer das penitências do mês de agosto, acreditam que os espíritos dos 

parentes mortos, daqueles que estão fazendo a penitência, ficam por perto para receberem a 

oração, isso bem entendido aqueles que precisam de oração para seguir seus caminhos. Por 

esta razão coisas sobrenaturais acontecem com frequência principalmente nos eventos 

noturnos. 

Uma prescrição que deve ser cumprida é que não se deve dormir durante a noite de 

vigília. Nelson justificou dizendo que se a pessoa vai com o propósito de guardar Nossa 

Senhora não pode dormir. Mas caso a pessoa seja vencida pelo sono pode deitar-se do terceiro 

banco em diante, pois as bancadas da frente são destinadas a eles, e somente após a meia -

noite. 
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Histórias, muitas delas são contadas sobre isso, nas quais o dorminhoco foi 

molestado pelas almas. Gabriel dormiu e foi beliscado, e Dindinha viu um espírito mal, uma 

sombra escura tentando entrar no corpo de alguém. Velas se apagam, barulhos outros são 

ouvidos, sendo sempre um momento de muita tensão em que os bichos estão soltos. 

Dona Laura Rezadeira me contou : 

 
“... eu enxergo as coisas, era na noite de comadre Bilu, aí comadre Bilu botou um 
paninho no chão e se deitou, dizendo, olha gente eu vou deitar que eu estou cansada, 
não vou dormir não. Eu disse: - claro comadre que a senhora dorme e ela disse, - não 
você vai ver se eu vou dormir, ai ela deitou. Ai quando foi logo ela estava 
ressonando. Então eu vejo um negócio vindo lá daquela porta, um bicho muito feio 
era deste tamanho assim, ele não era preto ele era  vermelhaço ele vinha assim, 
quando chegou em comadre Bilu ele pegou no pé dela, e quando pegou o pé dela 
puxou para arrastar, mais eu fui, quando vi ele agarrado no pé dela eu corri para lá e 
fui arrastando e rezando a oração do rosário de Nossa Senhora da Boa Morte e 
naquela elevação que ele estava arrastando ela gritou, me acuda  comadre Laura. 
Sara – ela sentiu? 
L. – ela sentiu  chegou ele começou arrastar e ela gritou me ajude comadre Laura 
que quando ela gritou eu disse assim já estou ajudando e ele soltou. – foi , por isso 
que não pode dormir nem olhar para trás, porque tudo que a gente faz de bom o ruim 
está olhando para atentar a gente, ai quando ela acordou  ela disse que viu o 
cão”(Entrevista abril 2012) 

 

O próprio mês de agosto é revestido de um significado negativo, no imaginário 

popular e em santa Brígida, um mês tido como muito perigoso, em que as forças diabólicas 

atentam. É um mês no qual acontecem muitas mortes e acidentes pela influência das forças do 

mal. Carmem (13-03-2012) contou-me que havia ido a Juazeiro e que na volta na estrada `a 

noite seres estranhos atravessaram na frente do carro e isso levou quase a um acidente. 

Quando chegaram ao KM 42,  esses malvados espíritos se apossaram de um rapaz que dirigia 

a moto, na qual seu neto estava na garupa, levando o motorista a correr desabaladamente, a 

causar um acidente e a matar Paulinho. Explicou-me as duas razões que levaram a esse 

acidente: os bichos que encontraram na estrada e não poderam prejudicá-los vieram para 

beber o sangue de seu neto Paulinho e também essas coisas aconteceram por ser o mês de 

agosto. (entrevista 13-03-2012) 

São muitas as históriaa contadas por eles que acontecem dentro da igreja, quando 

dormem e são importunados pelos espíritos, ou quando eles mostram de alguma forma sua 

presença. Gabriel conta a historia que ouviu de sua mãe: 

 
“…e mãe disse, que mãe rezava para a Boa Morte quando era moça ai  disse que 
meia noite estavam tudo bulindo nas velas aí tia Emília disse assim:- meninas 
deixem de  bulir nessas velas, e a igreja toda fechada e começaram a bulir nas velas, 
daqui a pouco uma pedra atrás cai bem perto delas caiu vela, e tudo e queimou elas e 
estava tudo fechada, porta fechada e janela fechada...”. 
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Durante o mês da penitência de Nossa Senhora da Boa Morte, as rezadeiras ou as 

pessoas que tem o dom de ver, viram ao longo de suas vidas muitas e diferentes 

manifestações dos mortos, sejam eles parentes, ou espíritos que precisam de oração e se 

aproximam das pessoas que rezam para a boa morte, para delas se beneficiar. Na noite do dia 

14, véspera das comemorações de nossa senhora, quando estávamos terminando o rosário, no 

final na igreja houve um alvoroço e corri para ver do que se tratava. Dona Miriam, uma moça 

velha e romeira, tinha passado mal e quase desmaiado, e quando cheguei ao local, várias 

rezadeiras tinham socorrido, juntamente com outras romeiras, e a colocou sentada em um 

cadeira que fica ao lado do confessionário. Nela tinha encostado um espírito de uma parente e 

foi necessário muita oração, mandado ele se retirar, para que após uma batalha que durou 

cerca de 15 minutos entre a rezadeira e o espírito, ele finalmente concordasse em deixá-la e 

gradualmente a senhora foi voltando a consciência.  

Para Martins (1983:262)  é na hora da morte que se dá o grande conflito, onde é 

travada a batalha entre Deus e o Diabo, entre o bem e o mal, entre a salvação  e a perdição. 

Em Santa Brígida esse momento tenso não acontece imediatamente após a morte, se 

considerarmos que somente depois que toma consciência da sua situação é que o morto 

seguirá seu caminho. Seguindo chegará aos campos de Josafá e neste momento que que as 

forças farão uma disputa acerca da sua alma. O citado autor também defende que é justamente 

por causa dessa agonia, que não se deixa o defunto só .(idem:263) 

 

4.3.3 – Céu, inferno e purgatório 

 

Muito presente no imaginário dos romeiros está a dicotomia entre Deus e o diabo, e 

entre o bem e o mal. As forças malinas aparecem seguidamente, nos discursos, como narrei 

em várias situações ao longo desta dissertação. A primeira grande batalha acontece nos 

campos de Josafá. Transposta essa fase, a primeira que se apresenta, são auxiliados por duas 

Santas, basicamente. A primeira delas é a própria Nossa Senhora da Boa Morte, que vem em 

socorro daqueles que, durante toda a vida, fizeram as penitências; a segunda é Nossa Senhora 

do Carmo, a guardiã dos espíritos e do purgatório. Dizem eles sobre a santa: 

 
Sara – Por que nossa Senhora do Carmo? 
Gabriel. – porque ela é a dona dos espíritos, depois reza para nossa Senhora da Boa 
Morte para botar todos os espíritos num bom lugar.(Entrevista 06-03-2012) 
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Sara -  o que Nossa Senhora do Carmo faz pelos mortos.? 

Laura – ela defende nós .... Quando a gente morre ela já procura a gente por aquela 
benfeitoria que nós fizemos, tem o rosário de Nossa Senhora do Carmo que diz que 
quem rezar, continuar, tiver fé e não comer carne dia de segunda-feira, nem no 
purgatório passa. Vai lá mas só visita Nossa Senhora do Carmo.(Entrevista Dona 
Laura 17-03-2012). 
 

 

Na etapa seguinte irão se deparar com o purgatório onde irão remir seus pecados. 

Somente aquelas almas que estão na categoria de santos como Madrinha Dodô, padrinho 

Pedro Batista, Padre Cícero é que vão direto ao céu, os mortais passam pelo purgatório. Além 

deles quem ascende aos céus diretamente são os anjinhos. Eles são seres sem pecado, por esse 

motivo ascendem diretamente. Esta é a razão pela qual os anjinhos não recebem rituais 

funerários como o dos pecadores, justamente pela não necessidade. Porém em contato com os 

fluidos corporais, da mãe pecadora, através do ato de mamar, perdem a pureza e precisam 

então passar pelo purgatório. 

Os fluidos corporais tem sido estudados por vários antropólogos, e eles trazem em si 

essa capacidade de influenciar, através da transmissão positiva ou negativamente. Françoise 

Heretier tratou da capacidade que o sangue e o esperma tem de gerar um bom ou um mau leite 

materno(1996), desta forma é compreensivel que também aqui, pelo caminho inverso, a 

criança ao mamar, adquirira a contaminação da mãe, uma pecadora, o que a obrigará a passar 

pelo purgatório. A única mãe que amamentou sem transmitir o pecado foi Nossa Senhora. 

 
Sara –porque se mamar ele tem que passar no purgatório? 
Dindinha –entrou em contato, que ele recebeu, isso dai é certeza, todos nós temos 
que receber o leite da mãe, mas ele recebeu aquele leite da mãe, a virgem Maria 
amamentou seu bento filho, mas tudo dela foi sem pecado; a parte da mãe da terra 
existiu o pecado, mesmo consentido por Deus o ajuntamento, o casamento, mas teve 
a parte do pecado.(Dindinha-março -2012) 

 

Mas o purgatório é o lugar primeiro onde os romeiros ficarão, pois aqueles que 

cometeram uma quantidade enorme de barbaridades, esses descem ao inferno ou ficam 

vagando ao sol sem direito a sombra, não tem descanso e passsam muito calor.Todos terão 

um tempo no purgatório, e o que vai terminar esse tempo são os pecados, quanto mais 

pecados mais tempo para remi-los. 

 
“Gabriel – eu ouvi dizer, as romeiras dizem que para o céu a gente não vai não 
porque no céu só ficam os santos e nossa senhor Jesus Cristo. Dizem que vai pra 
dentro da igreja para os pés de árvores, vai parar nos braços da Santa Cruz, isso se 
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fizer coisa boa senão fica ao sol sem sombra nenhuma. As romeiras daqui falam 
isso.” 

 
 

Podem ficar nos pés do cruzeiros ou nas igrejas rezando para se purificar. 

 
“-Sara – quando a pessoa que morreu, não rezou, não fez penitência não tem essa 
alma tão purificada, o que é que pode fazer para melhorar? 
Laura. – aí deus dá uma penitência de ficar num canto, fazendo sem ser no céu, num 
cruzeiro, ou numa igreja mesmo”. 

 
O purgatório é uma lugar de muita penitência e oração, e ele corresponde a um 

inferno amenizado, pois inclusive acreditam que há fogo nele. 

 
 

“Sara- lá em cima tem alguma penitência, tem alguma dificuldade que a gente passa 
mesmo depois dos campos de Josafá? 
Beatriz. -  tem suas tarefas que nosso senhor dá. 
Sara – e que tarefas são essas? 
Beatriz – para rezar . Tem o povo do purgatório para nêgo entrar nele 
Sara- ainda tem que passar no purgatório? 
B. – tem, quem não passar no fogo do purgatório não vai para o céu não. 
Sara- e o purgatório é depois dos campos de Josafá? 
B. -  eu acho que é porque.... 
Sara- e como é que a gente se livra do fogo do purgatório? 
B. – não se livra, ninguém se livra. Aí lá no fogo do purgatório que Nossa Senhora 
do Carmo que é a dona do fogo, nós vamos para lá, que é para nós purificar, ficar 
dentro daquele fogo, para tirar  tudo o que nos fizemos aqui na terra. 
Sara- e Nossa Senhora do Carmo está no purgatório? 
Bahia – é nos pés dela vê aquele monte de alma, de espírito, uns já estão aliviados, 
já estão perto de sair, estão daqui para cima e outros já estão no pescoço outros estão 
na cintura uns nos pés e aquela labareda de fogo cobrindo a gente, quem não passar 
pelo fogo do purgatório não tem salvação porque ali é a purificação. Nossa Senhora 
esta purificando os espíritos para tirar tudo... As mal feitorias que nós fizemos” 
(Entrevista março 2012) 
 
 

Inicialmente, para a igreja a católica não existia esse lugar intermediário, a alma 

estava fadada a salvar-se  ir para o céu ou danar-se e ir para o inferno, surgindo entre o século 

XII e XIII. Ele “...é  um além intermediário onde certos mortos passam por uma provação que 

pode ser abreviada pelos sufrágios e a ajuda espiritual – dos vivos”. (LE GOFF.1995:18). 

Com o surgimento da crença no purgatório, adquiriram a possibilidade de ficarem durante um 

certo tempo redimindo-se dos pecado. Na verdade vai para ele as pessoas que tem pecados 

passíveis de serem remidos, quando o pecador possui pecados mais graves ele vai direto ao 

inferno. 

Depois sobem aos céus, mas quando indaguei se encontrariam madrinha Dodô a 

maioria acredita que não, porque ela está junto aos santos e eles, romeiros, estão longe da 

santidade, mas reconhecem que no céu há muitas moradas, por isso cada um vai ser colocado 
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em um lugar especial, que merecer e para tanto justificam que a bíblia diz que a casa do pai 

tem muitas moradas. Creem também que nele aguardarão o dia do Juízo Final. 

 
“Sara – e os romeiros quando chegarem lá vão estar junto de madrinha Dodô? 
Laura – não, fica não 
Malu. – não eu acho que cada um tem o seu lugarzinho próprio de ficar porque a 
bíblia diz assim Jesus disse eu vou para o céu e vou preparar muitas moradas.” 
 

 

No que tange ao inferno, esse é um lugar que desconhessem. Quando entrevistei o 

chefe dos penitentes ele me disse que o inferno é aqui, mas acredita no purgatório, como o 

lugar onde todos passarão.Outros como Dona Laura acredita na existência dele. Ela inclusive, 

num sonho visitou o inferno e conta que nele há muito fogo e coisas muito feias.Nessa visita  

relata, com riqueza de detalhes tudo o que viu lá. É interessante perceber na sua narrativa que 

todas as coisas que ela encontrou, estão relacionadas aquilo que é proibido aos romeiros, 

como roupas escandalosas, pessoas de conduta despudorada e comerciantes desonestos. Diz 

ela: 

 
Laura – porque lá aqueles neguinhos com  aquelas botas assim um bico para a frente 
e outro para tras, aí era pegando fogo e aquelas pessoas ali andando naquela 
brasidão e eles chutando com o bico do sapato e derrubando e as pessoas gritavam 
de todo o jeito, gritavam minha filha que nem  uns cachorro, que nem porco, que 
nem gato, uma coisa horrível,  
Sara –era escuro? 
L- não a brasidão de fogo, aí de vez  enquando solta aquela labareda de fogo terrível 
que a gente não sabe que altura ia, depois ela apagava de novo. Aqueles uso a gente 
via caindo os pedaços dentro da brasa 
S- das pessoas? 
L – não daquele uso, dos calçados, daquelas minissaias, quando o fogo apagava, a 
labareda tava tudo inteirinho lá dependurado, ela dizia, olha filha o uso é tão ruim 
que nem o fogo queima 
Sara – o que era? 
Laura- era minissaia, sapato alto, e aquele corpetinho que tinha de primeiro, esses 
três, tá aqui o fogo nem o fogo queimou, só tá esperando os donos pra vir vestir aqui 
quando morrer.” 
 

 
 

4.3.4 -Os Rituais da morte 

 

Rituais sempre existiram em qualquer sociedade, pois “em qualquer tempo ou lugar a 

vida social é sempre marcada por eles” (PEIRANO.2003:7). Muitos foram os antropólogos 

que os estudaram: Frazer, Tylor, Durkheim, Mauss, Van Gennep, Victor Turner, Roberto 

Damatta dentre outros tantos. Dois deles tiveram um trabalho considerado clássicos no estudo 
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sobre rito: as obras de Van Gennep, Os Ritos de Passagem, e a de Victor Turner, O Processo 

Ritual. O primeiro classifica os ritos fúnebres como ritos de passagem de um estado a outro e 

o segundo redimensiona o trabalho de Gennep e cria o conceito de communitas, que usei 

quando tratei da romaria. 

Émile Durkheim e Marcel Mauss acreditavam que o estudo dos rituais poderia ajudar 

a esclarecer formas elementares de sociabilidade, e inovaram ao enfatizar à sociedade, seu 

poder e sua eficácia, ao invés de procurar a razão humana, interessava-lhes a razão da 

sociedade. Para eles “a sociedade é um todo que nos antecede, com poderes de guiar nossas 

vidas, reproduzindo-a e/ou transformando-a” (PEIRANO. 2003:18), desta forma tudo se 

desenvolve num contexto. 

Partindo do conceito de sagrado e de sacrifício que “parece ser o operador do 

conhecimento dos mitos e dos ritos” (SEGALEN.2002:25) Marcel Mauss pensou os ritos. Ao 

escrever A prece (1979), e ao propor a definição de rito, o faz acreditando que há rituais fora 

do campo religioso. Os ritos são atos da vida religiosa tradicionais, segundo uma forma 

adotada pela coletividade, ou por uma autoridade reconhecida, e se os atos não estiverem 

subordinados a qualquer regulamentação, não estariam na categoria rito, pois nem todos os 

atos tradicionais são ritos. O rito deve ser uma ação tradicional com eficácia material. 

(CARDOSO DE OLIVEIRA.1979). 

Victor Turner, aluno de Gluckmann, é o autor que vai recuperar e tornar mais 

produtiva a noção de liminaridade em Van Gennep. Para ele o ritual é um conjunto de 

dispositivos evocados para despertar, canalizar e domesticar emoções poderosas tais como o 

ódio, o temor, afeição e tristeza, e que reforçam a estrutura. (TURNER.1974:59).Criou e usou 

a expressão drama social, para analisar os conflitos no qual observam-se processos de 

ruptura, crise, reparação e reintegração. Defende que a natureza dos rituais é polissêmica pois 

os símbolos rituais têm vários significados dependendo do contexto, embora reconheça que se 

possa detectar o valor ritual nos símbolos, está mais interessado na multiplicidade de 

significados em ação, nos processos conflitos e dramas. Alguns estados de liminaridade levam 

a uma anti-estrututura, que Turner denominou comunnitas, na qual os laços e as relações 

sociais podem ser criados fora das hierarquias mas no grupo. 

Martine Segalen define rito como sendo: 
“ (...) os ritos devem ser considerados sempre como um conjunto de condutas 
individuais ou coletivas relativamente codificadas, com suporte corporal (verbal, 
gestual e de postura), caráter repetitivo e forte carga simbólica para atores e 
testemunhas. Tais condutas são fundadas num adesão mental – e que o ator 
eventualmente não tem consciência – e valores relativos a escolhas sociais 
consideras importantes e cuja eficácia esperada não advém de uma lógica puramente 
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empírica que se esgotaria na instrumentalidade técnica da ligação causa-efeito.” 
(SEGALEN. 2002:32). 
 

Creio que este conceito é o que melhor dá conta de explicar quais os requisitos 

necessários para a caracterização do rito, mas acrescentarei alguns elementos que considero 

necessários. Assim os ritos podem ser condutas tanto individuais quanto coletivas, com 

grande importância simbólica para o grupo, em que são usadas expressões gestuais ou 

corporais e verbais, onde as várias etapas rituais (sequências) são repetidas97 e esta repetição é 

que reafirma esses valores partilhados pelo grupo, sendo necessário também que esta ação 

tradicional alcance a eficácia material que foi a contribuição de Marcel Mauss a esta 

definição, possuindo natureza polissêmica pois os símbolos rituais mudam de significado 

dependendo do contexto. 

Os ritos não dizem respeito apenas a ordenação do sagrado, embora na presente 

pesquisa o ritual observado seja um ritual religioso, em que estão permanentemente presentes 

a noção o sagrado e de profano. A morte é um momento desafiador porque não pode ser 

evitada, e precisa ser significada. A religião na morte tem um papel fundamental porque ela 

ordena ou significa através de uma explicação sagrada, e isso permite, compreender o sentido 

do universo em que se vive, e esta compreensão acontece através do rito. 

Van Gennep categoriza os ritos fúnebres como ritos de passagem, e como tal devem 

comportar três momentos: a separação, a liminaridade ou margem e a agregação, e o quanto 

cada uma dessas fases é mais ou menos pronunciada, varia de sociedade para sociedade. A 

separação também chamada de ritos preliminares, é o momento de apartamento de um mundo 

anterior. (VAN GENNEP:1978).Victor Turner definiu com mais precisão dizendo: “A 

primeira fase (de separação) abrange o comportamento simbólico que significa o afastamento 

do indivíduo do grupo, quer de um ponto fixo anterior na estrutura social quer de um conjunto 

de condições culturais (um estado) ou ainda de ambos” (TURNER. 1974:116). 

O segundo momento, a liminaridade, é considerada a etapa mais perigosa do rito e” 

(...) consiste em demonstrar que esta margem, simultaneamente ideal e material, encontra-se 

mais ou menos pronunciada em todas as cerimônias que acompanham a passagem de uma 

situação mágico-religiosa ou social para outra.” (VAN GENNEP. 1978:36). Diz Turner: 

“Durante o período liminar‟, intermédio, as características do sujeito ritual (o “transitante”) 

são ambíguas; passa através de um domínio cultural que tem poucos ou quase nenhum dos 

atributos do passado ou do estado futuro.” (TURNER.1974:116-117). Nela houve a separação 

do estado anterior mas não aconteceu a integração no novo estado é a fase mais perigosa, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97!Repetidas!não!quer!dizer!fixas,!pois!o!rito!vai!se!atualizando!e!se!!modificando.!
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tanto para o indivíduo quanto para o grupo a que pertence, e sua função é reduzir as tensões e 

os efeitos perturbadores da própria mudança. 

A agregação ou ritos pós-liminares são ritos que colocam a pessoa num novo mundo 

ou em uma nova situação. 

O rito busca exercer alguma ação sobre a coisa, “... é uma linguagem eficaz na 

medida em que atua sobre a realidade social”, e quando há uma falha neste ritual há uma 

ameaça a toda a coletividade (SEGALEN. 2002:22-32). Então há objetos e práticas rituais que 

não podem faltar sob pena de comprometer a eficácia do rito, e outros que podem ser frutos 

de escolhas. Por esta razão tanto na Dança de São Gonçalo quanto no penitência de Nossa 

Senhora da Boa Morte, os romeiros tem cuidado na execução dos rituais para que ele atinja 

eficácia necessária. 

Na penitência de Nossa Senhora da Boa Morte, é defeso a mulheres casada, ou que já 

tiveram intercurso amoroso, estar no semi-círculo no altar durante as orações da tarde. Essa 

parte do ritual só pode ser executada por e meninas e rapazes jovens, e que tenha pureza. Por 

outro lado não podem deixar a Santa sozinha, uma exigência que está ligada não só a Nossa 

Senhora mas a todos os demais mortos. O fato de não poder deitar-se, durante a vigilia  

noturna, nos bancos da frente da igreja, sob pena de ser molestado pelos espíritos presentes. 

Dessas interdições, algumas impedem a eficácia do rito, outras, acarretam problemas para 

quem pratica a interdição, como o fato de dormir nos bancos da frente.  

Os rituais da morte, estão cheios de regras a serem cumpridas. 

A dança de São Gonçalo como pagamento de promessa de morto, principalmente 

exige o cumprimento justo de todo o ritual, sob pena de, quebrada a exigência, o mesmo não 

ser aceito, e desta forma, além de precisar ser repetido, não auxiliará na situação do morto. O 

morto continuará descontente e isso acarretará perigo para os vivos, por isso o chefe da dança 

precisa ficar muito atento.A dança é o exemplo claro do que é obrigatório em relação a 

obtenção da eficácia. As exigências neste caso são de duas ordens, uma que respeita a postura 

corporal e a vestimenta na qual a roupa deve ser branca, limpa e bem passada, as dançadeiras 

descanças, sem adereço, lenços na cabeça, e a relação respeitosa em relação ao santos, sem 

conversas ou risos, e a segunda que diz respeito a relação entre os dançadores, ou seja se 

houver algum desentendimento entre eles, também compromete a eficácia. 

Essa exigência varia de dança para dança. O São Gonçalo dos baianos, não tem a 

preocupação com a roupa tampouco com o silencio respeitoso. Já o de Cicinho, as regras são 

mais rígidas em relação a vestimenta, que atinge inclusive a assistência. Ele não permite que 

as pessoas cruzem o centro da latada, enquanto se está dançando porque atrapalha a 
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concentração, e não permite venda de ambulantes como forma de prevenir a possível venda 

de bebida alcoólica que invalidaria o ritual. De qualquer forma um coisa é unânime, a 

promessa de morto requer muito mais cuidado do que a de vivo, por conta dos riscos advindos 

da interferência do morto no mundo dos vivos. 

Finalizando é perceptivel, que os rituais que envolvem os mortos precisam ser mais 

regiamente seguidos do que outros. Assim o não cumprimento adequadamente deles, mais do 

que atingir ou não sua eficácia, colocam em perigo o executante do rito ou todo o grupo, 

principalmente por conta do entendimento de que a morte contamina e o morto enquanto não 

tiver agregado o outro mundo, e numa boa posição, sempre poderá prejudicar os vivos, 

trazendo-lhes doenças e má sorte. Os rituais da morte, buscam justamente ajudar o morto em 

sua viagem, que essa viagem tenha sucesso, no sentido de atingir um bom lugar no outro 

mundo, e são também uma forma de fixá-lo na nova morada e desta forma separar os dois 

mundos. Isso não quer dizer, que não possa haver a comunicação, mas ela é bem vinda e bem 

aceita quando esse morto está alocado no papel de protetor, de santo ou taumaturgo, em que a 

comunicação vem para ajudar os vivos. 

 
 

5.0 – Conclusões 
 
 

A primeiro ponto que cabe concluir é que a religião dos romeiros de Santa Brígida é 

uma religião de resistência, pois transcorridos tantos anos da morte dos líderes espirituais 

ainda praticam os rituais que aprenderam com eles. Com isso não estou a dizer que não houve 

atualização, nem negociação. É perceptível o quanto flexibilizaram seus conceitos ao admitir 

jovens na romaria, o quanto aceitaram aqueles que nos finais de semana vão dançar, usam 

maquiagem e adereços, bebem cerveja, e participam dos rituais. Embora tentem impor certa 

disciplina, não presenciei em nenhum momento atitudes discriminatórias, limitando-se a 

chamar a atenção preocupados, principalmente, com o comprometimento da salvação. 

A manutenção das práticas da fé como resistência, não acontecem para confrontar o 

catolicismo romanizado, mas  porque a prática da vida religiosa que professam é para eles a 

única forma possível de  alcançar a salvação, por ser ela o viés através do qual pautam suas 

vidas cotidianamente. Diferentemente de outras religiões e até do catolicismo romanizado, 

não se limitam apenas aqueles momentos de externalização da fé, sejam nas novenas ou 

procissões. Ser romeiro é uma vivência, um modo de vida,  uma forma de encarar e de estar  
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no mundo, por isso a conduta na vida pública bem como na prática coletiva da religião é a 

mesma que na vida privada, na vivência individual e particular de sua fé. 

Comparativamente a religião aprendida com Pedro Batista e Madrinha Dodô, na 

contemporaneidade, houve uma significativa redução no número de romeiros, não porque 

migrassem para outras religiões, mas porque não conseguiram fazer sucessores, talvez pelo 

fato das novas gerações não almejassem viver a vida ascética de seus pais. Também uma das 

causas que aponto é a ausência de um líder que substituisse Padrinho e Madrinha nas questões 

da fé. Durante a vida de Madrinha Dodô a romaria se manteve com mais força, mas a partir de 

sua morte, houve um enfraquecimento.  

Um afrouxamento nas tradições se instalou, não em relação aos mais velhos, mas aos 

jovens, e isso durante a pesquisa foi constatado por exemplo, nas dúvidas que advieram em 

alguns rituais funerários. Os mais velhos passaram a não frequentar a todos os eventos da 

romaria98. Nas questões da fé e da cosmologia do mundo e da morte, acreditam naquilo que 

sempre acreditaram e praticam as penitências como praticaram no passado, limitados apenas 

por questões de ordem física, como a saúde. Desapareceram as irmandades, e os penitentes 

abandonaram o auto flagelo, mas é um grupo que agregou muitos jovens. As demais festas de 

santos continuaram a ser muito importantes. São Jorge, Santa Joana, São Pedro ( a mais 

profana delas), São José, Nossa Senhora da Boa Morte, São Gonçalo e São Francisco. 

No que respeita a romaria, ser romeiro é ser seguidor de padrinho e madrinha, mas 

seguidor no sentido da prática dos ensinamentos, de sorte que romeiros podem ser pessoas 

que estejam espalhadas em vários lugares, inclusive fora de Santa Brígida, mas que  se 

consideram como tal. O termo para eles contém muitos significados, pode ser seguir os 

preceitos dos padrinhos, fazer as obrigações, ter  fé e honestidade. A fé romeira é reforçada 

além da prática diuturna, com as visitas anuais a Juazeiro, o centro do sagrado para Santa 

Brígida, onde no contato com padre Cícero, reificam sua fé, mas principalmente porque 

recebem no Juazeiro a proteção de Madrinha Dodô, quando se arrancham em sua casa e 

convivem com ela. 

Nesta medida é que a vida é dedicada a morte, ou melhor colocando, dedicada a 

salvação da alma. As condutas como bondade, caridade, penitência, oração,  são as únicas 

possíveis, segundo suas crenças, de alcançar a salvação de suas almas. Nesse sentido, a vida 

deles é uma vida voltada para a morte, onde a religião e o fio condutor. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 -não investiguei a fundo as razões, mas podem estar ligadas também a idade e a saúde, além da ausência de 
lideranças fortes. 
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Mas não há tristeza ou sofrimento como forma de purificação, ao contrário,  encaram 

a vida com tranquilidade em relação as adversidades, até porque muitas de suas crenças estão 

baseadas no merecimento, de modo que se sua vida é dificil, sempre pensam que ou é vontade 

de Deus ou de certa forma causaram isso com seus pecados e suas más ações. 

A auto sustentabilidade da religião permanece até hoje, pois não migraram para as 

práticas do catolicismo oficial e continuam a gerenciar seus proprios ritos, a enterrar seus 

mortos, a ajudar os doentes e a cuidar das almas. 

Na questão da intermediação entre romeiros e o outro mundo continuam valorizando 

seus líderes e taumaturgos pois constatei que na hierarquia de prefêrencia, pedem primeiro 

para padrinho e madrinha, padre Cícero, Zé vigário para depois recorrer aos santos 

Na morte, e seus rituais apresentam certas semelhanças com as práticas do 

catolicismo popular, no sentido da auto sustentabilidade tanto na religião como na vida em 

sociedade, como a importância ainda hoje do compadrio, da festa do santo, da promessa. 

Acreditam na morte, como deslocamento ou viagem o que coincide com outros estudos feitos 

sobre o tema, e a comunicação com os mortos. 

Algumas conclusões são claras no que respeita a horizontalidade das relações entre 

eles, fato esse que já havia sido percebido, por outros autores. Isso tem um lado positivo, que 

é a manutençao da irmandade e da igualdade, onde todos estão na mesma posição e era assim 

desde Pedro Batista, mas por outro lado, entendo que isso dificultou a continuação do 

movimento pela falta de lideranças mais fortes, e não houve sucessão carismática. 

As rezadeira são, ainda hoje as intermediadoras entre os dois mundos e  as 

especialistas em realizar as curas e intermediar a relação entre vivos e mortos. Essas pessoas, 

na maioria mulheres, possuidoras de grande prestígio na comunidade, curam, benzem, 

abençoam e falam com os espíritos. Seu papel dentro da romaria é de crucial importância para 

a manutenção da fé romeira. Rejeito o entendimento de que elas tiveram importância pelo fato 

de que há época não havia médicos na cidades, pois os dados de campo comprovaram que 

apesar de hoje disporem de médicos, elas ainda continuam sendo muito frequentadas e 

gozando de grande reconhecimento não só no grupo romeiro, mas na cidade de Santa Brígida.  

A importância pode ser debitada a capacidade de curar tanto as doenças corpóreas, 

como as espirituais, e pelo dom de se comunicarem com os espíritos. Recebem os pedidos  

dos mortos, ouvindo quando precisam de uma dança de São Gonçalo, de alguma vela ou 

oração, e retiram também, como Pedro Batista fazia, os espíritos perturbadores. Na 

preparação do corpo e na exaltação do morto são de fundamental importância na condução da 

alma para o outro mundo. 
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A relação que estas mulheres estabelecem com o outro mundo é pessoal e individual, 

porque atendem particularmente cada um que necessite de sua ajuda. Além disso são 

detentoras de um outro conhecimento muito valoroso, as rezas. Desta feita sabem quais as 

rezas a serem feitas na visita de cova, na exaltação de um defunto, no enterramento e no 

velório. 

Nos rituais funerários, diferentemente das empresas que prestam serviços funerários, 

não apenas vestem um defunto,  mas conversam com ele, rezam para ele e o convencem a 

seguir seu caminho, porque a comunicção entre esses dois lados é uma relação de mão dupla, 

da mesma forma que elas os escutam, os mortos tambem escutam as rezadeiras. Falam com 

eles enquanto arrumam seus corpos, ou quando executam a visita de cova, ou quando 

aproximam-se para pedir alguma coisa. Embora digam que é Deus quem cura, mas ele cura 

com a intermediação das rezadeira, que fazem a parte que cabe aos humanos fazerem, rezar, e 

o fazem com habilidades diferenciadas. Existem rezadeiras mais fortes, mais fracas, as que 

fazem o “chamado” as que não fazem e as que são boas de tirar os espíritos e outras boas de 

curar. 

Constatei também que a promessa ainda é bastante forte nesse grupo, mas a 

promessa na maioria das vezes inclui orações e coisas materiais mais baratas, como velas e 

fitas. A promessa mais cara é a dança de São Gonçalo por conta do gasto com a comida.  

A obrigatoriedade no pagamento da promessa persiste e a promessa de morto é paga 

independentemente do resultado, pois o morto descontente tranforma-se num perigo para o 

grupo, então  é melhor pagar do que ser importunado, ao passo que as promessas para santos 

não trazem sanções  imediatas, até porque não pensam o santo como vingador. No tocante aos 

padrinhos o cumprimento da promessa acontece rapidamente, em certos casos, e em outros 

necessita esperar certo tempo, `as vezes porque devem ser paga em Juazeiro, e outras, porque 

foi feita numa data religiosa fixa, como na data da comemoração da morte. 

Nos rituais funerários, o tema da minha pesquisa, têm maneiras muito próprias de 

realizar. Todos esses rituais são feitos sem a  necessidade do padre, arrisco a dizer que o padre 

não realiza ritos funerários, pois mesmo aqueles que não professam a fé romeira, gostam de 

ter seus ritos feitos por eles e tê-los presentes nos rituais, auxiliando na reza. Provavelmente 

porque a aproximidade com santindade pode auxiliá-los no caminho, e além disso enterram-se 

no cemitério dos romeiros. 

Os rituais da morte buscam separar os dois mundos e buscam ajudar o morto a 

vencer com galhardia a batalha entre o bem e o mal que acontece nos campos de Josafá. Essa 

luta tem como armas as penitências realizadas na terra, o cordão de São Francisco que o 
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acompanha junto ao corpo e o auxilio de duas: Santa Nossa Senhora da Boa Morte e Nossa 

Senhora do Carmo. O bom lugar no outro mundo advém disso. A morte é encarada como uma 

passagem de uma vida para a outra, uma mudança de lugar, com a manutenção da 

comunicação. 

No imaginário da morte, passam por essa batalha e após irão para o purgatório, lugar 

onde purificarão os pecado. Nele há fogo e a permanência depende daquilo que precisa ser 

pago. E depois acendem ao céu onde ficarão num lugar designado por Deus, com a 

intercessão de padrinho e madrinha dando continuidade as preces e penitências, aguardando o 

dia do juizo final. A despeito da vida dos romeiros ser uma vida voltada para a morte, ou 

melhor dizendo para a salvação, o sucesso da salvação não depende exclusivamente deles, 

pois alegam que são pecadores. Depende da vontade de Deus a partir de suas penitências e de 

seus merecimento, mas há a possibilidade de intermediação. 

Percebi também que a hierarquização que pautou suas vidas religiosas, em que 

seguiam as orientações e o comando dos líderes, que detinham a capacidade de valorar e 

decidir o que podia e o que não podia ser feito, se estendeu para a outra vida, quando dizem 

que são eles, os líderes, que escolherão um bom lugar para eles ficarem, ou seja continua 

valendo a relação de padrinho/afilhado. 

Por fim gostaria de pontuar que um dos fios condutores que perpassa todo o 

imaginário e a vida dos romeiros é a questão da pureza. A pureza física, na preservação da 

virgindades de moços e moças, surge em quase todos os rituais. Para rezar no cordão de 

Nossa Senhora da Boa Morte, precisam ser moços ou moças, os demais ficam fora do círculo; 

para não necessitar de rituais funerários, o anjinho tem que ter a pureza preservada sem ser 

contaminado com o leite da mãe. Mas há uma outra pureza que é a pureza nas atitudes e 

intenções.Na dança de São Gonçalo as possíveis brigas invalidam a dança, pois é preciso ter a 

alma pura, sem arengas. Faz todo o sentido, porque os líderes religiosos eram virtuosos. 

Madrinha Dodô, permaneceu moça por toda a vida e padrinho, de quem não se conhece o 

passado, também se manteve puro desde que chegou ao lugar. E há que se considerar o uso da 

cor branca das vestes o símbolo da pureza por excelência.  

Além disso o que buscam com  romaria e suas práticas penitenciais, é antes de tudo 

conseguir alcançar o ideal de pureza dos líderes, buscando tal fim através das penitências 

orações e boas ações. Têm consciencia de que não é facil atingir esse ideal, tanto que nas 

muitas vezes que perguntei se encontrariam os líderes no pós mortem responderam-me que 

não, por acreditarem que eles estavam no patamar de santidade que eles, não conseguiriam 

atingir. 
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Finalizo dizendo que acredito que daqui para a frente, com a morte dos atuais líderes 

e tendo os romeiros idades avançadas a romaria deverá passar por uma sensível 

transformação, mas considerando que na cidade o grupo ainda goza de muito prestígio e 

respeito, deverão enquando grupo, elegerem ações para adequarem a prática da fé aos novos 

tempos. 
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7.2 Fotografias 

 

 

 
Foto 01 – Retratos de Pedro Batista e Madrinha Dodô 

 
 
 

 
Foto 02 – Altar particular – zona rural 
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Foto 03 – Capela –Zona rural 

 
 
 
 
 
 

 
Foto 4 – Casa de Madrinha Dodô – Juazeiro do Norte-CE 
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Foto 05 – Quarto de Madrinha Dodô- Juazeiro 

 
 
 
 
 

 
Foto 06 – Sala de orações – casa de Madrinha Dodô – Juazeiro 
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Foto 07 – romeiros na fila para a estátua de Padre Cícero 

 
 
 
 
 

 
Foto 08 - Cajado Padre Cícero 

 



!

! 172!

 

 
Foto 09–Fitas abraçando Padre Cícero 

 
 
 
 

 
Foto 10 – Rezadeira  
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Foto 11 – Rezadeira 
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Foto 12 – rezadeira incorporada com o guia 
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Foto 13 – Retrato de Madrinha Dodô na Igreja de São Pedro 

 
 
 
 

 
Foto 14 – Os penitentes 
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Foto 15 – Os penitentes 

 
 
 
 

 
 Foto 16- Procissão noturna - sábado de aleluia  
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Foto 17 -  Procissão noturna de sábado de aleluia 

 
 
 
 
 

 
Foto 18 – Madrinha Dodô no leito de morte, com os olhos abertos 



!

! 178!

 
Foto 19– Cruz dos romeiros 

 
 
 
 
 

 
Foto 20 – Recomendação da alma 
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Foto 21 – enterro de anjinho 

 
Foto 22 – cemitério dos baianos 
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Foto  23 – cemitério dos romeiros 
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Foto 24– Visita de cova 
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Foto 25 – São Gonçalo alagoano 

 

 
Foto 26 - Mestre de São Gonçalo 
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Foto 27– Mestre rezando no altar de São Gonçalo 

 
 

 
Foto 28 – São Gonçalo de Cicinho 
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Foto 29 – Chegada dos pankararus na Festa de São Gonçalo 

 

 
Foto 30 – pankararus reunidos rezando no cruzeiro.  
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Foto 31– Passagem de São Gonçalo 

 
 

 
Foto 32 – Mesada para Nossa Senhora da Boa Morte 
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Foto 33 – Encantados pankararus na comemoração da morte de Zé Vigário 

 
Foto 34 – Nossa Senhora da Boa Morte 
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Foto 35– Meninas na procissão diária de Nossa Senhora da Boa Morte 

 

 
Foto 36 – Cordão de Nossa Senhora da Boa Morte 
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Foto 37 – Procissão de Nossa Senhora da Boa Morte 
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7.3 – Outros 
 

7.3.1!FCarta!sobre!a!vida!de!Madrinha!Dodô,!recebida!por!Maria!de!Adorfina!em!

uma!visão!e!intuição.!

!

Santa!Brígida!,!Ba!

Eu!quero!pedir,!nesta!hora,!a!Deus,!ordem!ao!divino!pai!eterno! !o!divino! !Espírito!Santo,!

que!vós!me!dê!a!divina!espiração!(sic)!.!Para!que!eu!possa!escrever,!falar!nos!seus!mistérios.!

Madrinha!Dodô,!do!seu!geramento!ao!seu!nascer!até!a!sua!separação.!Madrinha!Dodô!eu!

quero!deixar!essa!pequena!lembrança!da!senhora,!bem!claro!para!nós!romeiras,!quem!era!

a!senhora!do!seu!geramento!a!seu!nascer.!Madrinha!Dodô,!quando!Deus,!consentiu!o!seu!

geramento! no! ventre! de! sua! mãe,! enquanto! isso,! seus! pais! bem! alegres,! por! que! eles!

sentiram!que!para!(?)!eles!que!estivesse!lhe!construindo!neste!ventre,!mas!só!que!eles!lhe!

construíra! no! ventre! a! carne! da! senhora! se! gerando! e! ! espírito! da! senhora! ele! pouco! a!

pouco! se! aproximando,! era! uma! espírito! soprado! no! ventre! de! sua! mãe.! Esse! espirito!

soprado! começou! no! geramento! de! horas! em! horas,! quando! sua! mãe! adormecia! o! pai!

eterno!mandava!um!anjo!descer!do!céu!com!um!sopro!bem!lento!e!fraterno.!Desce!anjo!vai!

a!terra,!chega!no!ventre!daquela!mãe,!dá!um!sopro!na!boca!daquela!criança!que!está!se!

gerando! por! nome! de! Maria! das! Dores,! deixa! plantado! naquela! carne! um! espirito! sem!

pecado.!Quando!a!mãe!completou!sete!meses!de!gravidez,!o!pai!eterno!tornou!a!mandar!o!

anjo! outra! vez,! dá! o! sopro! naquela! criança! e! deixa! o! choro! resplandecer! e! deixa! nela!

plantado!o!dom!do!espírito! santo.!Quando!madrinha!Dodô!nasceu,!os!pais!muito!alegres!

ficaram!e!o!nome!que!lhe!trouxe!foi!de!Maria!das!Dores.!Com!12!anos!de!idade!o!clima!dela!

foi!mudando,!nunca!se!viu!de! infermera!(enfermeira?),! só!cuidava!em!penitência,!saia!de!

manhãzinha!para!cuidar!de!sua!penitência.!Com!sua!cruz!na!mão,!para!onde!os!pais!não!

sabiam,!alimento!nenhum!não!levava,!somente!uma!cabacinha!com!água!levava,!passava!o!

dia!inteiro!dentro!de!uma!montanha,!nos!pés!de!uma!santa!cruz,!fazendo!suas!penitências!

o! alimento! que! recebia! era! folha! verde! de! umbuzeiro! com! sal.! E! suas! penitencias!

continuavam,!quando!era!a!tardinha!que!o!sol! ia!se!pondo,!ela!bem!desfigurada!com!sua!

cruzinha!na!mãe!e!o!seu!rosário!da!penitência!na!outra!mão!para!a!sua!casa!retornava,!os!

pais!dela!já!sabiam!que!ela!cumpria!aquela!penitencia,!eles!ficavam!calados!e!nada!a!ela!

perguntavam.!!

Ela!foi!crescendo!e!a!sua!penitência!cada!vez!mais!aumentava,!ela!foi!juntando!as!crianças!

e! já! botando! em! penitência.! Com! idade! de! 15! anos! separou,se! dos! pais! e! se! dirigiu! ao!
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Juazeiro! de! meu! Padrinho! Cícero! Romão,! ficou! morando! com! ele! juntando! homens,!

mulheres!e!crianças!e! formando!penitência.!Depois!meu!padrinho!Cícero!mudou,se!e!deu!

um! tempo!para!ela.!Ela!voltou!a!Água!Branca,! ficou! formando!a! sua!penitência.!Com!os!

padres!e!as!freiras!esse!era!o!dever!dela.!Meu!padrinho!Cícero!apareceu!na!encarnação!de!

um! homem! por! nome! Pedro! Batista,! quando! ele! apareceu! com! madrinha! Dodô! se!

encontrou!e!com!a!penitência!continuou.!

Chegando!em!Santa!Brígida,!foi!onde!sua!penitência!plantou.!Depois!meu!Padrinho!Pedro!

Batista! se! separou! e! a! madrinha! Dodô! ficou! tomando! conta! das! romeiras! e! com! a! sua!

penitência!continuou.!Ela!lutava!por!dia!e!noite!fazendo!suas!penitências!e!ensinando!aos!

seus!romeiros,!e!ela!falava:!Romeiros!vamos!rezar!!Fazer!penitência!para!que!Deus,!para!

que!Deus!possa!nos!livrar!dos!males,!dos!perigos,!dos!embaraços!e!que!possa!nos!perdoar,!

ensinava!a!nós!rezar,!fazer!caridade,!amar!e!perdoar,!mas!agora!o!tempo!!dela!chegou,!há!

quatro!anos!atrás!que!o!pai!eterno!mandava!um!anjo!do!céu!descer!e!avisar!pra!ela:!Dodô!!

o! seu! tempo! já!chegou!e! sou!anjo!que!veio! lhe!buscar!mandado!do!pai!eterno;!quando!o!

anjo!lhe!falava,!ela!respondia!a!ele:,!volte!!e!fale!para!o!pai!eterno!que!não!é!tempo.!Como!

eu!posso!deixar!meu!povo!aqui,!na!face!da!terra!sem!ter!quem!os!doutrinem!as!palavras!do!

pai! eterno!!O! senhor!me!mandou,! eu!aqui! estou.!Assim!o!anjo! fez,! voltou!e!deu!o! recado!

dela.!Passou,se!o!ano!e!o!mesmo!anjo!veio!de!novo,!falou!pra!ela,!que!o!pai!eterno!mandou!

buscá,la,!que!ela! já!estava!muito!cansada!de! lutar!com!o!seu!povo.!Vem!Dodô!pedir!pelo!

teu!povo!no!teu!paraíso;!Dodô!você!está!pendente!já!levastes!três!quedas.!Com!estas!cruz!

pesadas!que!Dodô,!tu!vens!lutando!com!elas.!

Só!que!Dodô!respondeu!outra!vez,!não!posso!ir!agora,!como!eu!deixo!o!meu!povo!cair!em!

terra?!Sem!os!meus!ensinamentos!dado!pelo!pai!eterno!e!o!dom!do!espirito!santo.!Nas!três!

vezes!o!pai!eterno!mandou!o!anjo!outra!vez.!Vai!anjo!!E!desce!a!terra,!e!o!anjo!não!trouxe!

mais! nenhum! recado,! a! ordem! que! veio! foi! só! chamar! pelo! nome! dela,! foi! tão! silencio,!

chegou!e!chamou!por!ela.!Dodô!como!está!com!seu!povo?!Ela!respondeu!que!estava!bem,!

ensinando!pelo!pai!eterno!ele!foi!e!perguntou:!está!cansada?!Ela!sentada!na!sua!rede!com!

seu! rosário! na! mão,! este! anjo! era! o! espírito! santo!! Quando! ela! foi! abrir! a! boca! para!

responder!a!ele!como!estava,!ele!deu!um!sopro!na!boca!dela!e!ela!se!separou,se.!

E!ele!suspendeu,a,!pousou!ela!no!peito,!abraçou!com!as!santas!asas,!suspendeu!ela!da!terra!

e!levou,a!e!entregou!na!mão!do!pai!eterno.!

Madrinha!Dodô!,!de!onde!a!senhora!está,!a!senhora!manda!seu!anjo!anunciado,!vim!olhar!o!

seu! povo.! Como! está! nas! seis! da!manhã! e! as! seis! da! noite.! O! anjo,! desce,! olha! para! nós!
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romeiras!da!senhora!e!fala!para!ela!como!nós!estamos!aqui!na!terra.!Madrinha!Dodô!o!que!

eu! tenho! para! lhe! oferecer! são! estas! mensagens! para! a! senhora,! que! o! pai! eterno! lhe!

chamou!e!o!divino!espírito!santo.!

Madrinha!Dodô,!seja!gloriosa,!esteja!santificada!e!triunfante!no!vosso!santo!altar,!junto!a!

Nossa! Senhora! das! Dores,! com! ! sua! estrela! brilhante! soltando! uma! faisquinha! da! sua!

estrela!sobre!a!cabeça!de!todos!seus!romeiros,!são!essas!a!nossa!fé!e!a!nossa!esperança.!

Quem!oferece!essa!mensagem!sou!eu!Maria!das!Virgens!sua!afilhada!filha!de!Adorfina.!

Santa!Brígida!28/março/1999.!

!
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7.3.2 - Roteiro de Entrevistas  

Nome: 

Idade: 

Estudou até que série. Sabe ler e escrever? 

Sexo: 

Religião: (Deixar em aberto para uma religião na qual foi criado, batizado e outras religiões 
que pratica atualmente.) 

Família: Com quem é casado? Quantos filhos e/ou netos tem? Se moram com ele? Se vive 
perto de sua família ou da família do cônjuge? 

Trabalho: 
 
Nasceu em Santa Brígida, ou mora há quanto tempo na cidade; 
 
Sobre a Romaria: 
 
- O que é ser romeiro? 
 
- Como é a vida de um romeiro? 
 
- Quem organiza as romarias? 
 
- O que Pedro Batista representa para você? 
 
- O que madrinha Dodô representa para você?  
 
- Como deve ser o comportamento de um romeiro? 
 
- Em que os romeiros são diferentes dos baianos? 
 
- Você foi a romaria de Pedro Batista em 2011? 
 
- Por que os romeiros se vestem de branco? 
 
- Há muitos romeiros jovens? 
 
- Quais as razões que levam você a participar de uma romaria? (Pagamento de Promessa, 
devoção ou outros quaisquer) 
 
- Você tem conhecimentos de algum milagre que Pedro Batista ou Madrinha Dodô realizou, 
ou alguma cura? Poderia me contar? 
 
-Você, ou alguém de sua família já foi ajudado por ele, ou por madrinha Dodô? 
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- Os romeiros casam entre si ou é mais comum casarem com não romeiros? 
 
-De que forma Pedro Batista e madrinha Dodô ajudam hoje seu povo? 
 
- O número de romeiros tem aumentado ou diminuído? 
 
- O padre colabora com a romaria? De que forma 
 
-Hoje em dias ainda se compõem novos benditos? E para que eles servem? 
 
-Há hoje em Santa Brígida outras religiões. Você tem conhecimento de alguém que era  
romeiro e se converteu para outra religião. 
 
- Poderia me explicar para que serve a cruz dos romeiros? E quem pode carregá-la. 
 
- Como se reza o rosário dos romeiros e do que ele protege? 
 
- Somente os homens podem levar a cruz dos romeiros? 
 
  

As igrejas - Para os especialistas: 

1 -Como surgiu a igreja? Quem a construiu? 

2 – Quantos fiéis tem a(s) igreja(s) atualmente? 

3 – Como é a hierarquia da igreja?  

4 – Como a religião católica vê a morte? 

5 – O que a religião proíbe? 

6 – O que é necessário para ser um bom católico (romeiro/ baiano)? 

7 – O que deve ser feito par alcançar a salvação? 

9-Quantos Igrejas tem em SB e quais são? 

10- -Como funcionam os cultos/ celebrações, em quais dias e como acontecem? 

11- - Há a presença de padre? 

12- Como a igreja e o cemitério se mantém? 

13 – Quem auxilia o padre. Se há ministros da eucaristia, ou outras lideranças leigas? 

14-Católicos comparecem aos rituais? 
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15 – Como é a hierarquia da igreja e a quem está subordinada? 

16- Como acontece o batismo, o casamento e o ritual da morte? (pedir para narrar) 

17 – Os baianos comparecem aos rituais dos romeiros e vice e versa? 

18 – Como é o dia dos mortos em Santa Brígida? 

Imaginário da Religião 

Para os fiés (e para os dirigentes) 

1- Como deve ser um católico ( romeiro/baiano)? 

2- Há julgamento final? 

3- O que deve ou pode ser feito para alcançar a salvação? 

4– Os romeiros vão aos velórios/enterros dos baianos? 

5- E os baianos vão no enterro de romeiros? 

6- Voce acha que de alguma forma a os mortos podem ajudar os vivos? 

7 - E os vivos o que podem fazer para ajudar os mortos? 

8- O que é para você a morte. 

9-Os fiéis pagam o dízimo, ou contribuem com a igreja de outras formas? 

10 – Voce já fez promessa para o Santo? Em que ocasião? 

11- Alcançou a graça? 

12- Quando precisa de ajuda reza para quem. Para os mortos e para os santos, ou para 
Deus/Jesus, ou para Pedro Batista e Madrinha Dodô?  

 
Sobre a morte e os rituais funerários 
 

1-Quando alguém morre aqui em Santa Brigida, o que deve ser feito? 

2 -O que se faz quando alguém está prestes a morrer? 

3- Como e quem prepara o corpo? 

4- Durante quanto tempo o morto é velado? 

5- Como e onde são os velórios? 
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6- Há diferenças entre os enterros, velórios e encomendações de homens, mulheres, crianças? 

7- Com que roupa o morto deve ser velado? 

8- O que é feito dos objetos que pertenciam ao morto? 

9- Durante o velório come-se e bebe-se.? 

10- No velório o morto pode ficar sozinho? 

11- As crianças vão ao velório? 

12- O padre acompanha no velório? Como é esse ritual? 

13- Na preparação do corpo uma mulher pode preparar um homem e vice-versa 

14- Quais as orações que se faz para o morto? 

15– Quais os objetos que vão dentro do caixão? 

15– Você lembra qual é a posição que os pés do defunto devem estar? 

16 – Há alguma coisa que se faça quando o morto (enterro) sai de casa? 

17 – Quando o morto pede algo antes de morrer vocês atendem o pedido? Porque? 

18 – Ainda é usado aqui nos velórios a água benta para aspergir sobre o defunto? 

19 – Voce já presenciou a morte de alguém e já ajudou a arrumar o corpo? 

20  - Para que servem os benditos? 

Enterro 

1- Como são o velório e o sepultamento em SB? 

2- Há diferenças de sepultamento de criança, mulheres, homens, romeiros e baianos? 

3- Quem faz os sepultamentos, e quais os horários que normalmente acontecem? 

4- O morto é enterrado de sapatos? 

5- Há enterros diferenciados, ou todos são enterrados da mesma forma? 

 
6- Há coveiro e ele é uma pessoa respeitada aqui? -Quem é o coveiro aqui, e por quem ele é 

pago? 

 



!

! 195!

7- Quem cuida do cemitério? 

8 Para onde vão os ossos, pois percebi que aqui não há ossuário? 

9- Quando não há padre quem faz o ritual e como faz? 

10- Existem enterro diferente para os anjinhos? 

11 -Se sim, qual a idade deles e se  têm lado próprio para serem enterrados no cemiterio? Por 
que? 

12 - – São usados caixões de cores diferentes? 

13- vocês compram caixões de funerárias, ou eles ainda são feitos aqui? 

14 Quais são estas funerárias? 

15- Ouve aqui algum caso de cremação? 

16 -Você já soube de alguém que foi enterrado vivo?  

17– As pessoas usam luto? Por quanto tempo? (saber se o luto é cerrado ou há proibição 
apenas do uso de certas cores) -- Em relação as cores que cores não podem ser usadas pelos 
enlutados? 

18 - Há tempo de luto para cada tipo de parente? 

19– Há velórios `a noite? Ou até que horas se pode sepultar. 

20– Faz-se algo especial em relação à limpeza da casa após a saída do corpo? 

21 – Perguntar se há uso de sino nos ritos funerários e se há diferentes toques. 

22- Saber se ainda usar aspergir água benta sobre o defunto durante o velório. 

23- Você acha que de alguma forma os mortos ajudam os vivos, ou são os vivos que ajudam 
os mortos? 

24- O que se faz com as roupas e objetos do morto? 

25 – A roupa que o morto veste é a melhor? 

26- Quando a pessoa está doente e faz alguns pedidos, você atendem? 

Aspectos Gerais 

1- Há celebração após a morte como missa de 7º dia ou a visita de cova? 

2-Para que serve o sino e em que ocasiões é tocado? Você consegue reconhecer os diferentes 
tipos de toque? 
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3 O que os mortos podem fazer de bem e de mal? Onde ficam os mortos? 

4 – Para você o que é a morte? 

5- Há trabalhos na morte feitos só por homens ou só por mulheres? 

6 – As mulheres carregam caixão aqui em SB? 

Funerárias 

1 – Como se dá a preparação do corpo? 

2 – Há diferenças quando se morre em casa ou no hospital? 

3 – Como se lava o corpo, como se faz tamponamento, barba? 

4 – Como se arruma um corpo para o velório (mãos, boca, cabelos, roupa) 

5 – Que tipos de flores são usadas, e como se dispõem essas flores no caixão? 

 
6- Que objetos acompanham o morto? -O que vai dentro do caixão (objetos pessoais, cordão 
de São Francisco, terço de madrinha Dodô, etc). 

7 – Como se dá o transporte até o velório ou cemitério? 

8 – Qual a posição que o caixão fica no velório,na igreja e no cemitério? 

9 – Como acontece o enterro? (perguntar se o caixão é levado na mão, no carro fúnebre, etc) 

10- O que se faz com as roupas do morto e os objetos por ele deixados? 

11 – Há atitudes de respeito em relação ao morto? Vocês conversam com o morto enquanto 
estão arrumando o corpo? 
 
12 -Por que ou para que se faz a visita de cova? 
 
13 -Há diferença entre o enterro dos baianos e dos romeiros? 
 
14 -- Porque o enterro deve passar na igreja? 
 
15 -- Há diferença entre os rituais quando Pedro Batista e Madrinha Dodô eram vivos e hoje?- 
Quais são estas diferenças? 
 
16 --Por que se rezam os benditos durante o enterro. 
 
17 --Qual a diferença entre eles e os ofícios? 
 
18- Para que serve o cordão de São Francisco? 
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19-Qual a relação entre os romeiros de Pedro Batista com os romeiros de Padre Cicero, já que 

usam o cordão de São Francisco que vem de Juazeiro? 

20 - O terço de Madrinha Dodô que vai na mão do morto, para que serve? 

21- Porque se coloca uma bacia embaixo do caixão durante o velório? 

22-Em SB há a tradição de dar bebida para o coveiro? E porque? 

23- Ainda fazem a dança de São Gonçalo como promessa de morte? 

24- Quer organiza? E como acontece? 

25- Por que se rodeia o cruzeiro  com o corpo do morto, antes de entrar na igreja para a 

encomendação? 

26- Por que se coloca pedrinhas sobre o cruzeiro? 

27- Vi colocarem mato dentro do caixão depois da encomendação na igreja, para que serve? 

28- Os benditos são rezados para a morte mas também em outras ocasiões, quais são elas? 

29- Porque se retira o algodão do nariz antes de enterrar? 

30- Por que aqui em SB costuma-se enfeitar os túmulos com vários santos, inclusive Padre 

Cicero? 

31-Por que ao lado esquerdo do tumulo de PB  há o desenho dos penitentes? 

- Quem são eles? 

- Há observância da posição dos pés do defunto, durante o velório e a posição no cemitério? 

32- Hoje quem são enterrados no cemitério dos romeiros somente romeiros? 

33 - Alguém ainda continua ser enterrado no cemitério dos baianos? 

34- Em relação a igreja os romeiros usam a igreja dos baianos e vice –versa? 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


