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RESUMO

DANTAS, Maria de Fátima Medeiros. ROMARIA, FESTA E TURISMO:
relações entre nativos e romeiros na festa de Nossa Senhora das Vitórias em
Carnaúba dos Dantas – RN. Dissertação de Mestrado do Programa de PósGraduação em Antropologia Social PPGAS/ UFRN, 2015.
Este trabalho teve como objetivo refletir acerca das relações sociais e as
inter-relações entre os nativos - presentes e ausentes- e os visitantesromeiros e peregrinos-, na cidade de Carnaúba dos Dantas, situada no
interior do Estado do Rio Grande do Norte, a partir dos festejos realizados em
homenagem à Nossa Senhora das Vitórias, santa, cuja imagem se encontra
localizada no Monte do Galo, constituído como um espaço religioso. Como
eixos principais, utilizei a festa, a peregrinação, o turismo e o comércio
realizados no local, bem como as relações entre os atores nativos e visitantes
que se estabelecem a partir do contato entre eles. A pesquisa em questão
buscou perceber as nuances e as inter-relações que se instituem entre as
categorias

de

atores,

sejam

nativos

ou

visitantes,

a

partir

do

compartilhamento espacial, no decorrer dos festejos de Nossa Senhora das
Vitórias do ano de 2013. A análise revelou que nativos e peregrinos se
ajustam à pouca infraestrutura do lugar. A festa também traz para a cidade
seus nativos ausentes e junto deles outras comemorações. Por fim, a divisão
espacial da festa provocada por esses grupos aponta para alguns lugares e
ritos que foram transformados a partir das experiências particulares desses
agentes no próprio momento da festa.

Palavras-chaves: Festa. Turismo Religioso. Carnaúba dos Dantas/RN

ABSTRACT

Dantas, Maria de Fatima Medeiros. Pilgrimage, celebration and tourism:
relations between natives and pilgrims on Lady of Victories celebration in
Carnauba dos Dantas - RN. Master's thesis of the Graduate Program in Social
Anthropology PPGAS / UFRN, 2015.
______________________________________________________________
This study aimed to reflect on social relationships and interrelationships
among the natives - present and absent - and visitors - pilgrims - in the city of
Carnauba dos Dantas, a the state of Rio Grande do Norte, from the festivities
held in honor of Our Lady of Victories, saint, whose image is located on the
Mount of the Rooster, established as a religious space. The main pillar got the
party, the pilgrimage, tourism and trade carried out on site as well as relations
between the natives and visitors actors that are established from the contact
between them. This work seeks to understand the nuances and interrelations
established between the categories of actors, whether natives or visitors from
the space share, during the festivities of Our Lady of Victories year 2013. The
analysis showed that natives and pilgrims adjust to the poor infrastructure of
the place. The festival also brings the city its absent natives and with them
other celebrations. Finally, the space division of the party caused by these
groups points to some places and rituals that have been transformed from the
particular experiences of these agents in time of the party.

Keywords: Party. Religious tourism. Carnauba dos Dantas/RN
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INTRODUÇÃO

Para os moradores de Carnaúba dos Dantas, município do interior
do Estado do Rio Grande do Norte, conviver com as festas de santos tornouse habitual, pois, além dos festejos aos santos padroeiros, a cidade conta
com a romaria ao Monte do Galo, independente da época da festa de Nossa
Senhora das Vitórias, Santa cuja imagem se encontra no alto desse monte,
também conhecido como “Santuário Monte do Galo”. As festas dos santos
padroeiros ocorrem, pois, em vários momentos durante o ano, entre os meses
de março e dezembro. Quase um ano inteiro de festas e devoções.
Dentre estas festas, destaco a Festa de Nossa Senhora das
Vitórias, pelo fato de ser o momento mais aguardado pela população local,
razão pela qual também nos mobilizou para a realização deste trabalho.
O objetivo, portanto, é refletir acerca das relações sociais e as
inter-relações entre os romeiros, peregrinos e os moradores da cidade de
Carnaúba dos Dantas, a partir dos festejos realizados em homenagem a
Nossa Senhora das Vitórias.
A partir das relações estabelecidas entre os grupos no decorrer da
festa no ano de 2013, procurou-se, através desse trabalho etnográfico,
compreender como eles se articulam durante o evento e como os grupos
enxergam seus papéis e os papéis dos outros grupos durante o evento.
As categorias com as quais trabalhei, inicialmente, são as de
nativos e visitantes. Posteriormente, ambas se desmembraram em mais
categorias a partir do que constatamos ao adentrar no campo da pesquisa.
Nesta perspectiva, nativos e visitantes entram em contato devido a
existência desse espaço religioso local. Dessa forma, eles se (re)arranjam no
mesmo espaço da cidade, o que possibilita a construção de diversas
relações.
Os fluxos de pessoas que transitam por lá trazem para o contexto
festivo interações sociais, que se desdobram em interações políticas,
econômicas e religiosas.
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A partir deste contexto híbrido, iniciei a pensar sobre os modos
como os grupos se apropriam do evento e transitam entre os espaços que
nele coexistem.
Este trabalho, portanto, tomou como foco o significado que o Monte
do Galo, enquanto Santuário Católico e eixo de peregrinações, exerce para
com as pessoas da cidade e como esse espaço que atrai, para o contexto
local, uma multiplicidade de eventos, de cunhos religiosos, trazem consigo
uma diversidade de públicos com interesses distintos e objetivos diversos.
Dessas interações na festa entre nativos e peregrinos, seja pelo
ato de subir o Monte, através dos rituais, orações, da socialização, seja nos
bares e festas de rua ou nas relações que se estabelecem em virtude dessas
situações de contato, procurei problematizar essas relações a partir da ótica
dos nativos1. Como eles se percebem e se posicionam a partir do
compartilhamento espacial com os romeiros e peregrinos2.
As romarias que acontecem dentro de algumas festas de padroeiro
em Carnaúba dos Dantas-RN culminaram com o desenvolvimento do turismo
religioso local. As três situações de interação de pessoas acima afetaram a
forma como os nativos se posicionam frente a chegada de novos atores que
passaram a vivenciar sua festa e sua cidade momentaneamente. Em virtude
da chegada dos visitantes novos arranjos se formaram dentro do comércio,
dentro da igreja e por parte de algumas famílias. Daí a importância de pensar
sobre essas três modalidades de situações voltadas para a religiosidade
interagindo em um único evento da cidade.
Mediante observações realizadas durante a festa e de entrevistas
com os nativos, percebi que os fluxos de atores durante os rituais apontavam
para a necessidade de compreender quem são os grupos que se situam no
seio das categorias “nativos e visitantes”. Verificou-se, então, que a divisão
simples entre essas duas categorias não abrangeria todos os grupos
1Talvez

instigada por ser nativa tenha surgido o interesse em refletir sobre como os nativos
percebem a festa e a romaria e como eles se ajustaram para vivenciar estes momentos.
2 Classifico os peregrinos segundo a concepção utilizada por Carneiro (2013) que define esta
categoria como sendo “constituída fundamentalmente, pelo deslocamento, pela experiência
da caminhada, vivida como um processo pessoal de descoberta de si e de superação dos
seus limites corporais, impostos especialmente pela vida sedentária e urbana da maioria das
pessoas que se engajam nos caminhos”.
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envolvidos na festa, o que gerou a necessidade de subdividi-las de acordo
com algumas características observadas dentro dos grupos durante a festa.

I - Os sujeitos na romaria

Ao observar as pessoas na festa, sobretudo, no espaço no Monte
do Galo participando dos eventos em posições distintas pude distinguir quais
os principais grupos de atores que frequentavam a festa religiosa: os
visitantes e os nativos. Cada grupo tem seu papel delimitado no decorrer do
evento. Embora seus caminhos se (entre) cruzem, as diferentes presenças
apontam para lugares e posições diferenciadas no decorrer da festa.
A partir das categorias êmicas acima referidas e para melhor
compreensão da realidade, subdividi os nativos entre “carnaubenses
presentes” e “carnaubenses ausentes”. Embora os carnaubenses ausentes
também sejam visitantes, para fins dessa pesquisa, considerei a categoria
dos visitantes apenas os romeiros, peregrinos e turistas que não nasceram na
cidade.
Ao grupo dos nativos representados pela categoria carnaubenses
presentes, defini como os habitantes da cidade que nasceram e residem no
município - essas pessoas participam ativamente dos processos históricos e
culturais da cidade. Ao me referir a essa categoria neste trabalho, pensei nos
nativos que participam do festejo de algum modo, seja através da participação
nas novenas, nas festas com bandas ou no comércio.
Já os carnaubenses ausentes são os nativos de Carnaúba dos
Dantas que necessitaram sair de lá em virtude de trabalho, estudos ou
casamento. Este grupo reside em outras cidades, dentre elas se destaca a
capital do Estado, Natal, como a que mais absorve esse contingente
populacional que deixa seu lugar de origem. Uma forte característica dos
Carnaubenses ausentes é, por conseguinte, o fato deles se autodeclararem
como tal.
Os carnaubenses ausentes são, então, um grupo institucionalizado,
por meio de uma Associação Recreativa dos Carnaubenses Ausentes
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(ARCA), registrada em cartório, com sede própria em Natal. Tratando-se de
um trabalho sem objetivos amplos, pois a ideia original era a de um encontro
anual, geralmente em um clube, sem muitas intenções, para além da
socialização, a fim de evitar perder o contato. No entanto, aos poucos, esse
movimento iniciado aproximadamente há 17 (dezessete) anos, foi tomando
outras proporções, até que decidiram criar uma Associação.
Para a categoria de visitantes, por sua vez, consideramos que na
romaria o termo abrange duas categorias de pessoas: romeiros e turistas. Os
romeiros, por sua vez, são aquelas pessoas que se destinam ao Monte do
Galo com a intenção de pagar promessas, rezar e participar dos eventos,
sobretudo, dos ritos religiosos.
Já os turistas são aqueles que se deslocam com intenção de
conhecer a cidade, seus pontos turísticos e acabam participando da romaria e
dentro dela de vários tipos de eventos, sejam eles de cunho religioso ou não.
O desmembramento de cada grupo em duas partes foi feito para
melhor analisar as relações entre as pessoas na festa.
Durante a festa de Nossa Senhora das Vitórias, sobretudo, nos
dias 24 e 25 de outubro de 2013, observei como os romeiros se dividiam a
partir de seus interesses dentro da festa. Alguns deles se voltavam
estritamente para os eventos religiosos – novena, procissão e romaria - já
outra parte bem numerosa dividia-se na participação aos louvores católicos, à
procissão e aos locais de forrós, dança típica da região.
Com exceção da festa com bandas de forró que ocorre no dia 24
de outubro à noite, no centro da cidade, que conta com a participação de
romeiros mais jovens, os festejos por parte deste grupo, em geral, ocorrem
nos limites do bairro Dom José Adelino Dantas3. Demarcando aquele espaço
como o lugar em que acontece a romaria.
O termo romaria surgiu no séc. XIII, para denominar o caminhar
dos devotos cristãos para Roma (daí o termo “romaria”) ou para a Terra
Santa. Desde então, milhares de fiéis no mundo se deslocam para lugares
3

O bairro acima, muitas vezes é classificado como um lugar à margem, já que não faz parte
da chamada “rua”.
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sagrados a fim de celebrar sua fé. Logo, os romeiros são pessoas que se
deslocam a fim de orar, pagar promessas ou conhecer lugares considerados
sagrados.

A purificação proporcionada pela romaria deriva, também, do
fato de o ponto de chegada da viagem ser identificado com
um mundo regido por uma ordem ao mesmo tempo natural_
distinta de um mundo contaminado pelos pecados humanos_
e sagrada, ou seja, distinta da natureza por ser sacralizada
pelo contato que uma vez o divino lhe proporcionou. O
momento no qual este contato se deu é irrepetível, mas a
função da romaria é reatualizá-lo a partir da própria presença
do romeiro, que se purifica em seu ambiente e elimina, pelo
simples fato de estar ali, a impureza que trouxe consigo
(SOUZA, 2013 pág. 82).

Diferentemente da categoria anterior, os peregrinos são pessoas
que podem se deslocar a pé ou em condições ruins para os lugares
considerados sagrados. A diferença entre romeiros e peregrinos é, por
conseguinte, bastante tênue, porém, pode-se, ainda, compreender os
peregrinos como pessoas que tendem a elevar-se a uma condição de
sofrimento mais intenso que os redime de seus pecados e por isso ele pode
ser considerado diferente do romeiro propriamente dito, conforme destaca
Souza (2013, p. 81):

O que valoriza o peregrino é o fato de ele ter visitado um local
sagrado e ter incorporado a sua sacralidade, mas o que o
valoriza, também, é a dificuldade do percurso e o sentido
redentor do sofrimento que o ato de percorrê-lo lhe impôs. As
peregrinações medievais, por exemplo, se davam, segundo
Le Goff (1969, p. 190, citado por Souza) em circunstâncias
extremamente penosas, por caminhos cheios de obstáculos,
em uma época quase sem estradas, uma vez que a rede
viária romana havia desaparecido quase por completo. Mas
os movimentos dos peregrinos são determinados por sua fé,
não pelas condições dos caminhos a serem trilhados.

Os turistas, por sua vez, são aquelas pessoas que se deslocam
para outras cidades independentemente dos eventos religiosos. As pessoas
que vêm para a festa também querem conhecer o lugar, pois o Santuário está
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localizado em cima de um morro, possibilitando àqueles que o visitam, uma
visão panorâmica da cidade.
No entanto, embora o Santuário seja um patrimônio cultural
bastante evidenciado e conhecido regionalmente, Carnaúba dos Dantas
também conta com outros atrativos para os turistas4 que a frequentam, o que
desperta um interesse que ultrapassa os limites do religioso.
Dentre alguns dos atrativos turísticos a cidade conta com o castelo
D’Bivar5, as Pinturas Rupestres dos sítios Xique-xique I, II e III6 e a serra da
Rajada7. Por causa dos lugares listados, Carnaúba dos Dantas também atrai
pessoas com interesses diversos no tocante a conhecer a cidade.
Entre as três categorias pertencentes ao grupo dos visitantes,
percebi que o turista pode ser diferenciado dos romeiros e dos peregrinos por
algumas características marcantes, dentre as quais destaco o meio de
transporte em que se deslocam, seu nível de instrução, em algumas situações
até mesmo pela forma que se vestem e sobretudo, pelas as ações que
realizam durante os eventos – em geral não têm um caráter religioso.
Nesse sentido, observei que os turistas estavam mais voltados
para um tipo de lazer recreativo, seja no percurso de subir o monte,
aproveitando a vista de cima, fazendo imagens, participando principalmente
das celebrações culturais de caráter não religioso como em bares, shows com
bandas de forró, de caráter público ou privado. O próprio trajeto realizado pelo
turista na cidade é diferente, pois ultrapassa os limites da zona urbana.

4

O termo turista é colocado para enfatizar a diferença entre o mesmo e as categorias romeiro
ou peregrino. Ou seja, o turista é aquele que se desloca para conhecer os lugares com
interesses diversos seja de conhecer um novo espaço, uma nova cultura ou uma festa de
santo a fim de realizar uma atividade voltada para o lazer propriamente, sem um sentido de
vivenciar, diretamente e exclusivamente, uma experiência do sagrado.
5 O castelo D’Bivar é uma construção privada do senhor Ronilson Dantas, que após assistir
um filme medieval, resolveu fazer um castelo para morar com a família. Esse local atrai
muitos turistas e inclusive já foi utilizado na gravação do filme “O homem que desafiou o
diabo”.
6 Os sítios arqueológicos Xique-xiques I, II e III destacam-se por serem de fácil acesso em
virtude da proximidade da região rural nomeada Xique-xique, em alusão ao Cactus, - planta
apelidada de Xique-xique na região Seridó- e também, pelo fato do IPHAN ter tombado o
lugar, facilitando ainda mais o acesso a estes sítios arqueológicos.
7 A serra da rajada chama a atenção por ser uma rocha imensa, bela e imponente localizada
no trevo que dá acesso as cidades de Carnaúba dos Dantas e Parelhas, podendo ser vista a
partir de vários ângulos pela BR 427, o local também é utilizado para atividades como rapel,
escaladas e por ser mais um dos lugares míticos dentro do município.
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Por fim, ressalto que no período da festa de Nossa Senhora das
Vitórias a grande maioria dos participantes eram romeiros. Por isso, neste
trabalho enfatizei a participação e a importância dos romeiros durante a festa
de Nossa Senhora das Vitórias.

II – As festas
A festa é um ato coletivo, uma reunião de indivíduos a fim de
celebrar algo ou alguém, independentemente do seu caráter religioso.
Portanto, o termo festa engloba vários tipos de celebrações onde o mais
importante é comemorar algo de maneira coletiva.
A festa atua como um divisor de águas no tempo e no espaço,
transcendendo os limites do cotidiano e colocando o lúdico como forma de
expressar as emoções e os sentidos.
a) As Festas Cristãs

As festas religiosas acontecem de maneira parecida com a descrita
acima, porém, agrega uma característica marcante que é a celebração dos
rituais religiosos coordenados pelas igrejas. Os demais eventos das festas
religiosas tendem a ser fiscalizados poder público e organizado por
comerciantes.
A cidade de Carnaúba dos Dantas conta com várias festas cristãs
em seu calendário. Essas festas que seguem o calendário romano acontecem
entre os meses de março e dezembro e movimentam grande parte da cidade.
Dentre elas posso destacar quatro eventos de maior abrangência e
participação de fiéis no município, são eles: a festa de São José, a Sexta-feira
Santa, a festa de Nossa Senhora das Vitórias e a festa de Santa Luzia.
Grande parte das festas de padroeiro acontecem em forma de
novenas8. Durante nove dias as pessoas se reúnem na igreja para rezar ao
Santo cultuado.

8

As novenas são constituídas pela reza o cântico das orações: Pai nosso e Ave-Maria. Nelas
também há momentos de comunhão e de leituras bíblicas, além de cânticos.
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b) A festa de São José

A festa de São José acontece nos meses de março, com duração
de dez dias. A festa de 2013 contou com a participação majoritária dos
nativos presentes nos seus rituais.
Os festejos dedicados a São José, padroeiro do município de
Carnaúba dos Dantas, decorrem do ano de 1900, a partir da bênção da
capela que atualmente é a igreja matriz da cidade. A cidade de Carnaúba dos
Dantas cresceu, porquanto, ao redor desse templo, processo semelhante a
boa parte das cidades brasileiras.
A relação existente entre os nativos de Carnaúba dos Dantas e
São José, por sua vez, é de muita devoção e fé, sobretudo por esse Santo ser
considerado uma divindade que influencia na quantidade de chuvas e a
cidade sofrer constantemente com a falta de água. As preces ao Santo
durante as novenas foram na maioria das vezes pedindo que ele mandasse
chuvas para o município.
Além de ser um Santo que no imaginário local é responsável pela
chegada das chuvas, São José tem seu festejo concentrado no centro da
cidade e sua festa é, teoricamente, mais acessível à maioria da população
que vive nos bairros próximos da sua igreja. Sua importância para a cidade foi
descrita por Macedo (2004, p.1):

A Festa de São José, também conhecida como “Festa de
Março”, é um momento especial para os carnaubenses fiéis à
Igreja Católica, pois é a ocasião em que são prestadas
homenagens ao padroeiro de Carnaúba dos Dantas – São
José. Acontece no período entre 09 a 19 de março, sendo
esse último consagrado pelo calendário oficial da Igreja
Católica como a data comemorativa do santo. A
festa/homenagem ao santo é promovida pela Paróquia de
São José com o apoio do Poder Público. As cerimônias
religiosas desenvolvem-se na Igreja Matriz de São José, bem
como pelas várias ruas da cidade em que passam as
procissões.

Em primeiro lugar, dentre as festas observadas, essa é a única que
não tem relação alguma com o santuário Monte do Galo. Ela ocorre
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integralmente entre a igreja matriz e as principais ruas do centro da cidade.
No tocante à participação das pessoas durante as novenas, percebemos um
número inferior ao número de fiéis que participaram da Festa de Nossa
Senhora das Vitórias. Embora, seja essa a festa “dos nativos e para os
nativos”, não houve tantos investimentos em torná-la atrativa, do ponto de
vista cultural.
Ouvi muitos comentários das pessoas que estavam participando
das festas de rua, “a festa de março sempre é fraca”. O termo fraco, tão
falado pelos nativos durante a festa, refere-se aos poucos investimentos do
poder público local em trazer atrações musicais9 para compor a festa.
Nesse sentido, é perceptível a relação entre os momentos profanos
e sagrados deste evento para as pessoas que residem na cidade. Portanto,
podemos perceber que a parte dita profana da festa, é na verdade um dos
momentos mais importantes e esperados da festa. Em outras palavras, o que
muitas vezes é pensado como algo profano para um grupo, é na verdade algo
muito importante para outro grupo.
Ao observar a festa de São José, percebi certa insatisfação por
parte dos moradores com a pouca frequência de visitantes e carnaubenses
ausentes na participação do evento; por esse não ser atrativo para as
pessoas que vem de fora10.

c) A festa da Semana Santa

A Semana Santa atrai um grande número de nativos ausentes e
romeiros para a cidade, porém, foi comemorada em apenas dois dias no
município, a quinta e a sexta-feira, sendo rápida e difícil de observar pela sua
brevidade.
A Semana Santa em Carnaúba dos Dantas também tem um
caráter festivo, por se tratar de um momento em que há um feriado a nível
9

As atrações musicais, em geral, são bandas de forró que estejam fazendo sucesso no
momento. A vinda de grupos musicais fortalece a festa, pois, atrai mais pessoas para a
cidade.
10 O termo “de fora” é comumente utilizado pela população local, para me referir às pessoas
de outras cidades que se deslocam para o município por causa das festas.
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nacional, ela atrai um grande número de Carnaubenses ausentes, que
aproveitam a oportunidade para “matar a saudade” de sua terra, de seus
parentes e de seus amigos que residem ou não na cidade.
Outro aspecto que chamou atenção neste período foi o grande
fluxo de peregrinos que se dirigiram ao santuário a fim de pagar suas
promessas, fazer sua visita anual ou mesmo assistir à peça teatral que
encena a paixão e morte de Jesus Cristo.
Percebi pela cidade, a partir da quarta-feira santa em 2013, alguns
momentos de reencontro e de socialização por parte dos nativos. Estes
momentos aconteciam majoritariamente em bares e residências das famílias
presentes. Por se tratar de um feriado maior, a Semana Santa mostrou ser
um dos momentos em que mais Carnaubenses ausentes participaram dentre
as festas que tratamos neste trabalho.
A Semana Santa também traz um número elevado de romeiros e
turistas, uma faixa de 8.000 a 10.000 mil pessoas que aproveitaram o feriado
para conhecer melhor a região e pagar suas promessas.

Ainda que determinados destinos sejam mais procurados em
função de datas específicas, quando se realizam festas ou
espetáculos de maior apelo de atração, as principais rotas da
fé mantêm um movimento turístico praticamente contínuo
durante grande parte do ano. A localidade de Carnaúba dos
Dantas apresenta um considerável calendário de eventos
distribuídos por todo o ano. Além disso, o fator motivador da
maioria desses eventos chama-se: religiosidade. Dados da
gerência de turismo do município revelam que só durante o
período da Semana Santa esta localidade acolhe cerca de
vinte mil fiéis, demonstrando, assim, sua capacidade de
atração de turistas deste nicho de mercado (DANTAS, 2008
p.30).

Uma das peculiaridades deste evento é o fato dele ocorrer,
exclusivamente, no espaço do bairro Dom José Adelino Dantas, o que
propicia uma concentração de pessoas no local. Observei, pois, um grande
número de pessoas circulando pelos espaços. Cada grupo munido de seus
interesses mais latentes e participando do evento em espaços distintos.
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Enquanto os nativos interagiam em bares ao reencontrarem outros
nativos ausentes. Os turistas, por sua vez, fotografavam e subiam o monte
enquanto os romeiros estavam mais voltados aos louvores e adorações que
aconteciam na igreja.
A encenação da paixão de Cristo, que ocorre há 41 anos no local,
é um dos atrativos deste momento, que reforça o movimento no santuário e
atrai visitantes durante esta data. A peça, que é realizada no bairro, é um
teatro a céu aberto que ocorre na única praça do local.
A praça é, por conseguinte, um ambiente de eventos e passa
quase todo o ano fechada. Sua utilização frequente se deu nos dias próximos
da Semana Santa, onde os atores ensaiavam e os curiosos assistiam ao
ensaio. Esta peça, que tem como tema a paixão e morte de Jesus Cristo foi
interpretada por artistas locais e dirigida por artistas de outros municípios
contratados pela prefeitura.

A festa da Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo foi e será tudo
na minha vida. Lá meus filhos participaram, quando eram
pequenos, na infância deles, meu filho e minhas duas filhas e
participaram depois de adolescentes e eu participei por vários
anos, desde a fundação, só sai quando me casei e engravidei
ai depois voltei depois de doze anos, já com os três filhos pra
eles participarem, eles deixaram de participar quando foram
estudar fora, em Bananeiras na Paraíba e eu continuei até
2012. (Maria Goreti Dantas, Carnaubense presente
13/12/2013).

A encenação da Paixão de Cristo tem uma forte relação com a vida
dos nativos, durante décadas foram as pessoas da cidade, artistas amadores,
que se disponibilizaram a atuar nessa festa.
Algumas

pessoas,

por

conseguinte,

passaram

décadas

interpretando nela e isso gerou uma afetividade entre os participantes e o
evento propriamente dito. Ouvi em 2014 reclamações de muitos atores
antigos de que nos dois últimos anos não havia espaço para todos que
queriam participar, pois a peça vem se tornando algo mais profissionalizado,
com pessoas de fora da cidade, algo que constatei durante o espetáculo.
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Acompanhei a semana santa de 2014 e notei que até a quarta-feira
santa tudo estava dentro da normalidade e da calmaria comum das pequenas
cidades. Com exceção dos ensaios teatrais da “Encenação da Paixão de
Cristo”, nada aparentava que a cidade estaria em festa. Ao chegar a noite da
quinta-feira, por sua vez, o bairro Dom José Adelino Dantas tornou-se o palco
das celebrações sagradas e profanas11.
Na noite da quinta-feira Santa, o espetáculo foi basicamente
observado pelos nativos presentes e ausentes que já se encontravam pela
cidade. A população, por conseguinte, se reúne para beber nos bares do
bairro e também para assistir à celebração do teatro que foi divulgada em
carros de som - e através das próprias pessoas como sendo o espetáculo
realizado para os nativos.
Até a quinta à noite, os festejos voltados para a morte e
ressureição de Cristo contaram com a participação massiva dos filhos de
Carnaúba assistindo ao espetáculo.
Ao amanhecer da sexta-feira da paixão, por volta das 4:30 da
manhã, um grande número de romeiros começou a desembarcar na cidade,
concentrando-se no bairro Dom José Adelino Dantas. Vale inferir que os
romeiros permaneceram durante todo o dia pelo bairro percorrendo trajetos
religiosos e participando de ritos e louvores.
Os romeiros subiram “o monte” e pagaram suas promessas e
também percorreram trajetos não religiosos tais como bares e parques de
diversões. No final, ambos os grupos aguardam pela encenação, que ocorre
no final da tarde.
Essa segunda apresentação foi divulgada como a apresentação
para os romeiros. Como mencionei anteriormente, foram feitas duas
exibições, uma na noite da quinta, direcionada principalmente para o público
local e a outra no final da tarde da sexta, teoricamente, voltada para os
peregrinos.

11Considera-se,

pois, às celebrações profanas, o grande fluxo de pessoas que se
acumularam próximas a praça de eventos, com o objetivo maior de festejar o feriado nos
bares locais, não aparentando ser a religiosidade a questão mais importante que os traziam
até o local.
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d) A festa de Nossa Senhora das Vitórias

A festa de Nossa Senhora das Vitórias tem dez dias de duração,
dela participam carnaubenses presentes e ausentes, romeiros, turistas e
peregrinos. Esse festejo, também conhecido por festa de outubro, acontece
anualmente entre os dias 15 e 25 de outubro. Um dos pontos altos desse
evento é o fato dele ocorrer entre o Centro da cidade e o bairro Dom José
Adelino Dantas.
O fato de ocorrer em dois bairros propiciou um fluxo de ritos entre
os dois espaços demarcando uma diferença entre essa festa e as outras que
acontecem em Carnaúba dos Dantas, pois, dentre todas elas a festa de
outubro é a que mais tem movimento de pessoas, rituais e da própria imagem
da Santa. A festa de Nossa Senhora das Vitórias é portanto, por si só, uma
festa com caráter de peregrinação.
As novenas, por sua vez, acontecem durante nove noites na igreja
do centro e apenas na véspera da festa a imagem da Santa retorna
rapidamente para o bairro Dom José Adelino Dantas e continua indo e vindo
da Rua para o Monte até o final do festejo.
Os percursos realizados pela imagem de Nossa Senhora das
Vitórias foram tema de pesquisas anteriores como as de Dantas (2002) que
em dissertação de Mestrado em Ciências Sociais, investigou o processo
ritualístico na festa de Nossa Senhora das Vitórias. Em outubro de 2013,
entre os dias 17 e 25, também percorri os trajetos junto com a imagem de
Nossa Senhora das Vitórias. Nessa ocasião, percebi a importância da referida
Santa para a cidade - algo que como nativa, de certa maneira já sabia, no
entanto, nunca havia parado para confirmar tal fato e tampouco para pensar
nos porquês dessa importância - e também para observar os romeiros.
Durante esse festejo houve uma diversidade de eventos paralelos
visando potencializar ainda mais o evento. A maior parte desses eventos, no
entanto, ocorreu em espaços não localizados no bairro Dom José Adelino
Dantas.
Foram feitas, pois, homenagens a nativos, residentes ou não;
foram entregues títulos de cidadania a figuras que habitam o lugar e que são
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consideradas pela população como nativos. Também foi realizada uma
cavalgada da Rua ao Monte, a qual contou com a participação de vaqueiros
de várias cidades seridoenses.

e) A festa de Santa Luzia

Fechando o calendário de festejos da cidade tem a festa de Santa
Luzia, comemorada em dezembro. Esse festejo também é um evento de curta
duração e os seus participantes são os carnaubenses presentes e romeiros.
Dentre os festejos de padroeiro que acontecem no município, o único que
ocorre no bairro e traz alguns peregrinos, além da tradicional festa de Nossa
Senhora das Vitórias é a Festa de Santa Luzia.
Vale inferir que, por décadas essa festa acontecia junto à festa de
São Bento. No entanto, com a chegada do novo pároco da cidade, Padre
Valdir Valdick, a partir do ano de 2012, os eventos se desmembraram.
A festa de Santa Luzia continuou sendo, pois, festejada no mês de
dezembro e a de São Bento passou a ter seu evento realizado no mês de
julho. Nos anos anteriores, essa festa costumava acontecer entre os dias 03 e
13 de dezembro, havendo 9 novenas e a missa de encerramento junto com a
procissão pelo bairro no dia 13.
A festa de 2012 ocorreu durante três dias, o trídeo, como é
chamado pelos nativos, aconteceu entre os dias 10,11, 12 e no dia 13 houve
a missa de encerramento seguida de uma procissão pelas ruas do bairro. As
três novenas contaram com a participação massiva de Carnaubenses
presentes.
A chegada dos romeiros nessa festa, por sua vez, se deu na
madrugada do dia 13. Os romeiros vieram de várias partes da Paraíba e do
Rio Grande do Norte para acompanhar o desfecho dessa festa com a missa e
a procissão de encerramento.
Dentre as festas que acompanhamos na cidade, a de Santa Luzia
me pareceu ser a que tem um caráter mais religioso, no sentido estrito da
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palavra. Justifico essa observação pelo fato dessa festa não contar com
investimentos em festas de rua, bailes e grandes folguedos.
Foi, então, uma festa de muita participação religiosa, embora tenha
havido grande movimentação pelo bairro, principalmente nos bares, a festa de
Santa Luzia não apresentava tanta hibridez de caráter quanto às demais
observadas.
No entanto, embora não haja tantos investimentos por parte do
poder público como nos outros eventos, a festa de Santa Luzia vem se
destacando das demais festas, nos últimos anos12, como a que atrai a maior
quantidade de romeiros e peregrinos para o município.
Essa festa consegue, por conseguinte, trazer para Carnaúba dos
Dantas entre 15 e 16 mil visitantes em poucas horas para o Santuário,
ultrapassando as famosas festas de Nossa Senhora das Vitórias e da
Semana Santa.
Apesar de sua brevidade, observei os fluxos de pessoas que se
deslocavam pelo bairro de diversas

maneiras; pessoas em bares,

restaurantes, lanchonetes, nas residências.
Religiosos na igreja, nas procissões, outros pagando promessas,
subindo a serra; pedintes, ambulantes; universos sociais que se cruzam,
trazendo consigo seus interesses distintos e ao mesmo tempo formando e
caracterizando a festa de Santa Luzia como uma festa de grande valor para a
comunidade católica.
Alguns moradores, do bairro e do centro, estavam distribuindo
almoços na casa da dona de casa Lucimara Dantas que, segundo a mesma,
já realiza essa prática de distribuir almoços durante esse dia a vários anos.
As mulheres da comunidade que organizam esse almoço para os
romeiros, passaram alguns dias juntando alimentos com a população local,
para que no dia 13 pudessem proporcionar aos romeiros este momento.
Na Festa de Santa Luzia, as relações entre romeiros e nativos
acontecem de maneira breve, porém, intensa. Dentre os eventos observados,

12

Esse aumento dos visitantes, nos últimos anos, foi perceptível a olho nu e também
reforçado por um dos tesoureiros do Monte do Galo.
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este é o único que apresenta o caráter de propiciar uma refeição para os
peregrinos.
O ato de alimentar os visitantes, por sua vez, demonstra a
importância que esses têm para a comunidade dentro dessa festa, pois, além
de compartilharem da crença em Santa Luzia, tornam-se personagens do
mesmo ritual e comem do mesmo alimento 13, mas não compartilhando o
espaço físico da casa propriamente dito.
Percebeu-se, por conseguinte, que a relação que os fiéis nativos
mantêm com os fiéis peregrinos torna-se ainda mais estreita no momento de
culminância dessa festa. Elas se estreitam no sentido de que os últimos
eventos são sempre voltados para a interação entre estes dois públicos, onde
ambos participam dos ritos e se integram enquanto comunidade religiosa.
Ao participar destes quatro eventos entre os meses de outubro de
2013 e abril de 2014, resolvi escolher a festa de Nossa Senhora das Vitórias
para trabalhar nesta pesquisa.
A escolha se deu por quatro aspectos: a quantidade de grupos
envolvidos, sua maior duração e, principalmente, por ela acontecer nos dois
principais bairros da cidade e ter o Santuário como palco principal para
celebrar a Santa.
Da festa de Nossa Senhora participam Nativos presentes e
ausentes, romeiros, peregrinos e turistas. Os quatro grupos interagem em
espaços diversificados, cada um trilhando um caminho diferente da festa. A
imagem de Nossa Senhora das Vitórias transita entre dois universos ao se
dividir entre os espaços “Monte” e “rua”.
E, por fim, essa festa traz à tona a relação existente entre “Santa e
Galo” no seu santuário como pano de fundo para pensarmos as relações que
se estabelecem entre os diversos atores durante a festa.

13

Embora os romeiros não entrem na residência, eles almoçam pelos arredores da casa, que
se situa na lateral da igreja de Nossa senhora do Perpétuo Socorro, onde a festa acontece.
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III - Carnaúba dos Dantas

Como todas as cidades da região Seridó o município de Carnaúba
dos Dantas sofre ano após ano com a seca. Este ambiente de sol forte e
terras pouco produtivas se tornou um dos principais centros de peregrinações
do Nordeste. Carnaúba dos Dantas é uma terra conhecida pelas suas belezas
naturais e artificiais que despontam em meio à caatinga. Ao ponto que, a
pequena cidade de 7.429 pessoas, segundo dados do IBGE (2010), seja
considerada exótica por possuir um castelo de estilo medieval sob um morro
em seu território.
O catolicismo em Carnaúba dos Dantas é ligado as manifestações
do sagrado através de alguns reinos encantados como o Monte do Galo e a
pedra de Santa Rita. Dentro daqueles monumentos os milagres acontecem,
as promessas são pagas e a religiosidade popular se manifesta mais
enfaticamente. Além disto, a religiosidade em Carnaúba dos Dantas também
perpassa pela fé daqueles que por ali passam, algo que reafirmam ao
demonstrarem que a importância dos seus espaços sagrados ultrapassa os
limites do local.
Neste sentido, o seu maior orgulho é o Santuário Monte do Galo,
pois, além desse ser um espaço público ele também carrega junto aos nativos
da cidade as lembranças de sua própria história, de sua religiosidade e suas
redes de significados, como afirma Geertz (2013), tem tendência a sintetizar a
visão de mundo e o ethos em algum nível, embora não necessária
logicamente, é pelo menos empiricamente coerciva; se não é justificada
filosoficamente, ela é ao menos pragmaticamente universal. A cidade de
Carnaúba dos Dantas reuniu no Santuário Monte do Galo, porquanto,
algumas das visões de mundo dos seus nativos.
A cidade se formou, então, a partir da chegada de uma família de
origem portuguesa, a família D’Antas que através do senhor Caetano Dantas
Correia se instalou pela fazenda chamada de Carnaúba. A partir daí os
Dantas foram se espalhando pelo território onde está localizado o município e
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deram início ao povoamento que posteriormente se tornou vila e depois
cidade.
Neste prisma, destaco que a escolha do nome Carnaúba
aconteceu porque na época existiam muitas árvores de Carnaúba na região,
daí o “Carnaúba” foi unido ao Dantas e o povoado se tornou Carnaúba dos
Dantas, juntando dessa forma uma característica natural da região (a planta)
ao sobrenome dos seus primeiros habitantes.
Os visitantes que chegam a cidade, por conseguinte, geralmente
se assustam com a quantidade de pessoas com sobrenome Dantas
espalhado por todos os cantos da cidade. A maioria das ruas tem o
sobrenome Dantas; um dos seus maiores bairros leva o sobrenome Dantas;
estabelecimentos comerciais e, sobretudo seus nativos que, em sua maioria,
também têm o sobrenome Dantas.
Para os nativos, por sua vez, é muito comum saber que quase toda
a população carregue o Dantas em seu sobrenome, embora a maioria tenha
outros sobrenomes, gostam de enfatizar que são dos Dantas e escolher o
Dantas como sobrenome para apresentações ou em redes sociais. Outro
traço da cultura carnaubense se constitui no modo como pronunciam, emitem
os sons – ligeiramente cantado – e a criação de determinadas palavras que
apenas os carnaubenses conhecem o significado.
A cidade de Carnaúba dos Dantas está localizada na região Seridó
do Estado do Rio Grande do Norte, lugar castigado por períodos de estiagem
constantes e que persistem por boa parte do ano.
Pelo tamanho da população, estimada em 7.972 habitantes em
2014,14 é previsível que a maioria das pessoas nativas se conheça
pessoalmente ou “de vista” como muitos falam. Os boatos sobre as festas
correm solto e as pessoas conversavam bastante sobra suas impressões em
relação ao que acontecia durante cada uma delas.
Carnaúba dos Dantas é conhecida em todo o Rio Grande do Norte
como a “terra da música”, o título veio pelo fato de que dois grandes músicos

14

No último Censo (2010), Carnaúba dos Dantas contava com uma população de 7.429
pessoas. Para o ano de 2014 a estimativa era de que o aumento populacional atingisse o
número de 7.972 habitantes.
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potiguares nascerem na cidade. Os senhores Tonheca Dantas e Felinto Lúcio
Dantas (ambos in memoriam), por sua vez, levaram a música carnaubense
para todo o mundo (em especial a valsa Royal Cinema que tocou em
Londres). Ainda hoje o município conta com grande quantidade de nativos
músicos e suas bandas marciais chamam a atenção em vários eventos da
cidade e da região Seridó durante o ano.
Figura 1. Vista panorâmica de Carnaúba dos Dantas. Fonte: Dados da pesquisa
(2013).

Atualmente, a principal fonte de renda da cidade é a indústria

ceramista. Ao ponto que, a maior parte da população sobrevive trabalhando
nas olarias de telhas e tijolos sendo, portanto, cena comum cruzar com várias
indústrias ceramistas no percurso de entrada da cidade, que segundo
Medeiros (2004) somam 13 indústrias deste tipo.
O comércio da cidade também é movimentado pelo dinheiro que as
olarias geram. Refletindo sobre este comércio que gera tantos empregos para
pessoas de Carnaúba e região é impossível não pensar que à medida que as
pessoas conseguem trabalho, as indústrias o promovem desmatando árvores
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na zona rural da cidade que já é bem castigada pela seca durante quase todo
o ano.
Segundo pesquisadores do Ministério do Meio Ambiente, a região
Seridó lidera o ranking de desertificação do estado do Rio Grande do Norte.

Nos principais municípios produtores esta atividade tem sido
responsável pela garantia de trabalho e renda para um
grande contingente da população. Mas, se por um lado pode
parecer promissora em termos de mercado de trabalho, por
outro, contribui para acentuar a susceptibilidade à
desertificação, tendo em vista a origem da matéria prima
argila e a rudimentar tecnologia de produção que utiliza a
lenha como fonte de energia. A fabricação de telhas e tijolos
com base na utilização de recursos florestais e de solos
aluviais, antes usados para a lavoura de subsistência e o
plantio de pastagens, tem aguçado os problemas ambientais
da região, cujo ecossistema predominante já apresenta
naturalmente tendência a processos de degradação. O uso de
argila de açude para fins ceramistas também tem contribuído
para degradar e gerar conflitos em áreas de vazante dos
reservatórios, cuja destinação é a produção de
hortifrutigranjeiros e de capim para o gado quando o volume
d’água encontra-se baixo. De acordo com Medeiros (2004, p.
74), a produção ceramista “é considerada pela maioria dos
estudiosos como a atividade que mais corrobora para
degradar a região do Seridó norte-rio-grandense” (BRASIL,
2015, s/p.).

Entretanto, em meio a uma terra pouco produtiva e onde falta água
inclusive para as pessoas utilizarem no dia a dia, o poder público fica em uma
situação difícil com relação a este tipo de indústria, pois, caso não houvesse
essas indústrias não haveria empregos para a população.
Por isso, embora a cidade sofra com a falta d’água, ela permanece
utilizando a prática de desmatamento, a fim de manter a queima do barro para
a fabricação de telhas e tijolos nas indústrias ceramistas que vendem para
vários Estados brasileiros.
O município de Carnaúba dos Dantas tem, pois, uma área absoluta
de 246 km² e fica distante cerca de 230 km da Capital do Estado, Natal. Ao
Norte limita-se com os municípios de Frei Martinho (PB) e Acari (RN); ao Sul
com as cidades de Parelhas (RN) e Nova Palmeira (PB); a Oeste com Acari e
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Jardim do Seridó (RN) e a Leste com Picuí, Frei Martinho e Nova Palmeira
(PB).
Por estar situada na divisa entre os dois estados, a cidade mantém
estreitas relações com os municípios paraibanos, além de várias rotas de
chegada à cidade para quem vem da Paraíba.
No entanto, suas principais vias de acesso se dão pelo Rio Grande
do Norte e são a BR-226, a principal (Natal/Currais Novos) e BR-427 (Currais
Novos/Carnaúba dos Dantas); RN-288 (Jardim do Seridó/Carnaúba dos
Dantas). Essa proximidade com parte da Paraíba e o rápido acesso pelas BR
facilitam na participação e divulgação da romaria ao Monte do Galo.

Figura 2. Mapa do Rio Grande do Norte com ênfase na Região Seridó. Fonte:
Carnaúba Noticias (2014)
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Figura 3. Mapa de Carnaúba dos Dantas. Fonte: Domínio público Google maps
(2014).

Dentre os municípios potiguares que tem limites territoriais com
Carnaúba dos Dantas, as cidades de Acari e Parelhas, mantém relações mais
fortes entre seus nativos e os de Carnaúba dos Dantas.
O município de Acari, por sua vez, tem uma interação de longa
data com a Carnaúba dos Dantas, essa relação iniciou logo após a família de
Caetano Dantas Correia se estabelecer por aquelas terras, pois, o que hoje
se conhece como Carnaúba dos Dantas foram terras pertencentes ao
município de Acari, ao qual pertenceu durante décadas como um distrito,
onde mantinham relações políticas e religiosas, vindo a se emancipar apenas
no dia 11 de dezembro de 1953, 53 anos após ser fundado oficialmente o
povoado “Carnaúba” a partir da bênção da capela de São José em 19 de
março 1900. As cidades dividiam, pois, a vida religiosa, política e hospitalar.
Atualmente Carnaúba dos Dantas ainda depende de Acari juridicamente e em
muitos atendimentos hospitalares.
Já com a cidade de Parelhas, as relações se estreitaram nos
últimos anos em virtude de um problema que assola a região e especialmente
o município de Carnaúba dos Dantas; a falta de água.
O problema da seca na região Seridó, em especial no município
estudado, é quase permanente, no entanto, nos últimos anos modificou ainda
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mais o panorama da cidade, já que desde janeiro de 2013 os serviços da
CAERN – Companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte - foram
desligados em virtude da falta de águas nos açudes da cidade.
A crise de abastecimento desencadeou o uso de carros-pipas em
todo o município, é cena comum ver aqueles transitando pela cidade e
abastecendo os chafarizes públicos. Com a frequência da seca na região, o
projeto de adutoras que existe por várias regiões do Estado do Rio Grande do
Norte foi estendido para as cidades de Parelhas e Carnaúba dos Dantas.
Visando solucionar a situação, as prefeituras dessas cidades
levantaram suas bandeiras a fim de que a implantação da adutora no açude
Boqueirão em Parelhas seja finalizada e abasteça outros municípios, dentre
eles o de Carnaúba dos Dantas. Até o presente momento esta situação não
foi sanada, pois, a adutora não foi concluída e os nativos permanecem sem
água encanada.
Com relação aos municípios paraibanos fronteiriços, destaco o
município de Picuí como o que compartilha relações mais relevantes com
Carnaúba dos Dantas. Dentre as situações que se estabelece, uma têm
destaque: a educação. Os nativos de Carnaúba dos Dantas deslocam-se há
anos para o município de Picuí para estudar em uma escola particular que
curiosamente pertence a uma Carnaubense ausente.
No entanto, nos últimos anos, com a implantação de um Instituto
Federal

de

Educação

(IFRN)

na

cidade

os

fluxos

aumentaram

consideravelmente, pois, vários nativos carnaubenses estudam e se
deslocam para lá diariamente, ou seja, existe um fluxo frequente entre as
cidades e que propicia uma circulação entre os nativos de ambas, estreitando
ainda mais essas relações estabelecidas.
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Saindo dos limites da cidade percorro o caminho em direção à
zona urbana. Carnaúba dos Dantas é uma cidade cheia de lugares
interessantes. Sua paisagem natural é bem atraente, rodeada de serras que
dão a impressão de a pessoa está dentro de um buraco. Além dos encantos
naturais, a cidade se destaca por alguns monumentos e espaços construídos
por nativos. Este cenário chama muito a atenção dos visitantes.

Figura 4. Vista panorâmica noturna da cidade de Carnaúba dos Dantas. Fonte:
Dados da pesquisa (2013).

O centro da cidade é, neste prisma, o local onde a vida social de
Carnaúba dos Dantas acontece. As festas gratuitas, eventos religiosos,
procissões e o desfile cívico tem nas ruas do centro seu principal ponto de
referência. A vida política de Carnaúba também acontece no centro, pois a
prefeitura e a câmara dos vereadores estão localizadas nessa parte da
cidade.
O comércio de roupas, calçados e móveis também predomina
neste espaço, além de agências bancárias e os correios. Os outros bairros da
cidade, com exceção do bairro Dom Adelino, praticamente não contam com
mercadinhos, lanchonetes e lojas.
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O centro de Carnaúba dos Dantas, especialmente na conhecida
“rua da igreja” têm as residências mais antigas da cidade. Neste espaço há a
uma espécie de transição entre o velho e o novo. Passado e presente
dialogam entre si o tempo todo ao observarmos a composição das
residências nesta rua.
No centro de Carnaúba dos Dantas, uma praça abre espaço para
vários eventos que ocorrem durante a festa, como as festas com bandas de
forró ou religiosas, as feirinhas de artesanato, as entregas de títulos de
honrosos e também por concentrar nos seus arredores o comércio de roupas
e de alimentos – lanchonetes e bares. A Praça Caetano Dantas é, pois, uma
homenagem ao fundador da cidade.
Essa praça se estende à frente da escola Caetano Dantas. Nela se
encontra um monumento em homenagem ao fundador e também alguns
quiosques de lanches.
Na lateral da praça, durante toda a festa de Nossa Senhora das
Vitórias, armaram um palco onde as festas com bandas de forró e outros
eventos – que ainda serão explicados- foram realizados. A Praça Caetano
Dantas também é o divisor das ruas do centro - por ela há grande circulação
de pessoas, de alimentos e animais.
Dentre os bairros de Carnaúba dos Dantas, merece destaque neste
trabalho o bairro Dom José Adelino Dantas, localizado a um quilômetro do
centro de Carnaúba dos Dantas.
Os percursos festivos ocorrem praticamente em todas as ruas do
lugar, no entanto, existem três ruas de maior importância para os percursos
festivos, são elas: a rua Bartolomeu Justino Dantas, Rua Sólon José Dantas e
rua Francisco Calixto Dantas.
Nestas ruas, ocorre mais intensamente o fluxo de pessoas, além
disso, nesse cruzamento de ruas do bairro fixam-se as barracas de
comerciantes que em sua maioria, deslocam-se de outras cidades para
Carnaúba dos Dantas devido ao grande fluxo de visitantes em momentos
festivos. Entre as ruas acima também se localizam cinco bares, uma pizzaria
e três lanchonetes de comerciantes locais.
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O bairro conta, ainda, com quatro mercadinhos, uma escola
pública, uma quadra de esportes e um posto de saúde que atende a uma
parcela da população local, excedendo os limites do bairro Dom José Adelino
Dantas. No entanto, em dias de grandes fluxos de pessoas, a quantidade de
bares e lanchonetes triplica, pois, os próprios moradores reorganizam o
espaço e disponibilizam aqueles serviços dentro de suas residências.

Figura 5. Vista aérea da Cidade.Fonte: Dados da pesquisa (2014).

Quanto à infraestrutura do bairro, existem banheiros públicos
direcionados aos romeiros, no entanto, nos dias em que o fluxo de visitantes
aumenta, o poder público local implanta banheiros químicos em alguns pontos
do bairro, sem que, no entanto, sejam acessíveis a todos ou mesmo
consigam atender a todas as pessoas. Há, ainda, falta de sinalização para
que os romeiros encontrem estes locais, por isso, é bem comum eles pedirem
para usar os sanitários nas residências dos moradores.
As ruas que dão acesso ao santuário, embora não sejam estreitas,
tornaram-se apertadas em virtude do trânsito entre barracas, visitantes,
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moradores e ambulantes, em especial, a rua que dá acesso direto ao Monte
do Galo.
A igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é o único templo
religioso no local, embora existam igrejas evangélicas nos limites do bairro,
pude perceber que nenhuma delas, até o momento, foi construída dentro do
bairro Dom Adelino. A história deste bairro confunde-se com a história do
próprio santuário. Em virtude disso, acho necessário pontuar um pouco do
seu histórico neste estudo:
A festa de Nossa Senhora das Vitórias se passa entre o bairro Dom
José Adelino Dantas, nomeado em homenagem ao nativo que se tornou bispo
da diocese de Caicó, à qual a paróquia de São José, padroeiro de Carnaúba
dos Dantas pertence e o centro da cidade ou “rua” como é chamado este
bairro pela população local.
Esse caminho do “monte a rua” além de ser parte do dia a dia de
quem mora no monte (já que a maior parte dos serviços para a população
está na rua) também marca a diferenciação entre dois lugares da cidade,
pois, o termo rua engloba inclusive outros bairros periféricos que se localizam
ao redor do centro da cidade, mas não fazem parte do espaço nomeado de
Monte. Temos, portanto, uma marcação da diferença entre dois espaços
urbanos da cidade, o que não faz parte do Monte é a Rua.
O Bairro Dom José Adelino Dantas é considerado, porquanto, o
maior da cidade, em área territorial, apesar de só haver surgido oficialmente
em 1985, sendo relativamente novo. Também foi possível observar a
quantidade de construções residenciais no seu território. No entanto, o bairro
centro continua sendo mais denso em termos populacionais que ele.
A fim de situar o bairro, no contexto de alcance do Santuário,
destaco um pouco da sua história de fundação tomando de empréstimo este
trecho escrito por Dantas (2002) que retrata um pouco da história do bairro
Dom José A. Dantas:

O processo espacial que lhe deu origem iniciou-se com as
primeiras construções de casas, após a inauguração do
Monte do Galo, em 1928, momento em que esse lugar era
conhecido como Sítio Baixa Verde. Entretanto, o alinhamento
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de casas em ruas e, consequentemente, o início do processo
de urbanização, deram se a partir da bênção da Capela de
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em 1959, quando o
então sítio recebeu os nomes de "Capela", "Monte" ou "Pé do
Monte", como muitos moradores ainda o chamam
carinhosamente. A construção da capela foi fruto de uma
promessa feita à Santa por Antônio Felinto Dantas,
administrador do Monte do Galo, desde 1953. Por essa
"dádiva" e por outras, como a doação da maior parte do
território ocupado pelo núcleo central do bairro a parentes
(filhos) e amigos, e pela maioria dos benefícios realizados no
santuário, durante sua administração, esse homem identificase com a própria história do bairro, do Monte do Galo, das
romarias, da Festa de Nossa Senhora das Vitórias, da festa
de Santa Luzia e São Bento e da Paixão de Cristo. Exerce
influência política não apenas junto à Diocese de Caicó, à
qual está subordinado esse santuário, mas também junto ao
poder político local, à comunidade do bairro e a uma grande
parcela da população carnaubense. Sua liderança e seu
poder de decisão foram responsáveis pela escolha dos
nomes do bairro e das ruas, homenagens restadas,
respectivamente, a um filho de Carnaúba dos Dantas, o bispo
Dom José Adelino antas, cujos restos mortais encontram-se
na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e aos
proprietários que doaram partes de suas terras para a Santa
Vitória. O Bairro possui infraestrutura básica insuficiente para
atender todas as necessidades da população e do
contingente de atores que visitam a localidade durante as
festas.

Ao observar a descrição de Dantas (2002), é válido ressaltar como
alguns dos seus apontamentos pouco se modificaram neste intervalo de doze
anos entre estes dois trabalhos.
O bairro Dom José A. Dantas, traz consigo a importância de ser o
local que abriga o Santuário, por isso, é possível compreender sua forte
relação com aquele e o porquê de ambos – bairro e santuário- serem
conhecidos pelo mesmo nome “Monte do Galo”. Afinal, o espaço foi se
constituindo como bairro a partir da implantação do santuário, sendo
anteriormente considerado como zona rural.
Em virtude de ambos se desenvolverem concomitantemente, bairro
e santuário, acabaram se interiorizando um no outro de tal modo que gerou
nas pessoas a ideia de que os dois são o mesmo lugar, ou pelo menos, que a
nomenclatura de “Monte” e/ou “Monte do Galo” serve para se referir aos dois
locais.
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Ainda sobre o Bairro Dom Adelino, afirmo que sua precária
infraestrutura levou parte dos moradores a se adaptarem, criarem formas,
ajustes junto aos visitantes nos dias de maior fluxo dentro dos seus limites.
Essa adaptação ocorre através da acolhida, como eles costumam falar, aos
romeiros.
Percebi, nesta perspectiva, a acolhida como deixar que os romeiros
utilizassem suas residências para banhos e outras necessidades nos dias em
que eles estão por Carnaúba dos Dantas. Os moradores do bairro,
literalmente abrem suas portas para aqueles que chegam no bairro, algumas
vezes isso acontece com interesses comerciais, mas, boa parte dos
moradores recebem15 os romeiros sem cobrar nada.

Figura 6. Mapa do bairro Dom José Adelino Dantas. Fonte: Google Maps (2014).

É preciso ter em mente, então, que a construção do Monte do Galo
afetou a vida de parte dos nativos que já residiam na imediação do local,
quando ainda era um sítio.
15

Os moradores que recebem os romeiros sem cobrar nada, o fazem de modo rápido. Ou
seja, permitem que os romeiros utilizem seus banheiros, dão água para eles beberem.
Diferente do que acontece nas residências em que os romeiros pagam para ficar, onde eles
dormem nos quartos dos moradores, andam pela casa, se alimentam e tomam banho.
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Nesse sentido, o bairro Dom José Adelino Dantas, enquanto tal
passou a existir em virtude do santuário já que as pessoas foram construindo
suas residências nas imediações do Monte do Galo, algumas delas deixando,
por exemplo, de construir próximo ao centro, que é a tendência normal em
contexto urbano- a expansão do centro para as periferias.
Antes disso, o que hoje se conhece como bairro era um sítio da
cidade, cujo nome era Sítio Baixa Verde. A partir da construção do Santuário,
o espaço foi sendo povoado mais rapidamente, passando a existir dois pontos
de aglomeração e de interesses na cidade: a Rua (centro) e o Monte (bairro
Dom Adelino).

IV – As famílias

As festas religiosas nas pequenas cidades brasileiras trazem como
característica a prestação de homenagens às principais famílias das cidades,
famílias essas que contribuem com a festa doando bens materiais aos santos
(DANTAS, 2002).
O termo “famílias principais”, utilizado neste trabalho, refere-se
àqueles grupos familiares que de alguma maneira contribuíram com o
desenvolvimento da cidade em forma de doações de terras para a igreja
católica, de incentivos junto à igreja por quem detinha influência política na
região, influência no comércio ou mesmo por ser alguém bem-sucedido.
As noites da festa de Nossa Senhora das Vitórias, por conseguinte,
sempre

foram

financiadas

por

algumas

dessas

famílias

que

se

responsabilizaram pela queima de fogos e pelo patrocínio da novena.
Ao pensar sobre as famílias influentes da cidade o sobrenome
Dantas é prontamente lembrado pelas pessoas da cidade como o mais
importante para o lugar, afinal, tal sobrenome faz parte do próprio nome do
município. Notei, por conseguinte, o fato de que ser um Dantas é motivo de
grande orgulho para grande parte da população, porém, por ser o sobrenome
de quase todos os nativos da cidade, ao pesquisar sobre as famílias
consideradas pelos moradores como as mais “importantes” no contexto
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municipal, outros sobrenomes se destacam para a população local ou mesmo
a nível regional.
Em virtude da popularização do sobrenome Dantas, as pessoas da
cidade fazem distinção de algumas famílias por outros sobrenomes. Dentre os
grupos familiares que mais se destacam temos os “Azevedo”, os Florêncio,
Os Medeiros, Os Alberto, Os Cândidos e os descendentes de Felinto Lúcio.
Cada grupo destes participa mais ativamente de uma vertente da vida social
na cidade.
No tocante à economia, a família Azevedo se destaca por causa
das indústrias ceramistas das quais são donos e que aquecem o comércio
local. Na verdade, as cerâmicas são os propulsores do comércio da cidade,
pois, é a partir dos empregos gerados por elas que a maioria da população
consegue se sustentar.
Existem, pois, mais de 20 indústrias ceramistas na cidade e além
dos Azevedo outras pessoas são donas de cerâmica. Porém, as que contam
com maior tempo de existência e que não mudam de donos são as que
pertencem a essa família.
Na vertente política, existem dois grupos que se intercalaram no
poder por mais de 60 anos, os Cândidos e os Medeiros. Essas famílias, além
de exercer o cargo de prefeito por décadas, se intercalando no exercício do
poder público, também se misturaram – algumas vezes através de casamento
em outras se tornando compadres-, tornaram-se um único grupo político e
são consideradas uma só família, em virtude de casamentos e manutenção
de alguns papéis importantes no município, sobretudo no que diz respeito aos
cargos eletivos locais.
Assim, é possível identificar os sobrenomes Cândido e Medeiros
em muitos deles, como marca de que o que inicialmente eram dois grupos
familiares tornou-se um só.
Dentro da história política local, houve faccionalismo político entre
a Cândido Medeiros, o que culminou com a disputa pela prefeitura por parte
da mesma família em partidos opostos. No entanto, a cidade só passou a ser
governada por uma pessoa de outra família no ano de 2014.
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Esses dois grupos sempre se intercalaram na vida política da
cidade, exercendo o cargo de prefeito até o ano de 2012 quando um médico
que reside na cidade conseguiu vencer a eleição. No entanto, mesmo não
estando diretamente à frente da prefeitura, alguns integrantes dessa família
têm cadeira na assembleia legislativa e outros exercem funções de confiança
na prefeitura.
A família Alberto não exerce diretamente papéis políticos, no
entanto, mantém seu prestígio por ser a família do fundador do Monte do Galo
e, além disso, essa família tem influência na vida cultural da cidade,
participando ativamente de alguns eventos culturais em Carnaúba dos
Dantas.
Por último vem os “Florêncio”. A importância deste grupo se deu,
por conseguinte, através do casamento de uma moça desta família com um
jovem paraibano. O jovem - que não era de Carnaúba dos Dantas – o senhor
Antônio Felinto Dantas16 tornou-se o tesoureiro do Monte do Galo e ficou à
frente dele durante 55 anos. Por sua importância para o desenvolvimento do
espaço, Antônio Felinto é lembrado como o grande nome por trás do
santuário.
Os grupos familiares supracitados têm, portanto, seus papéis de
destaque

dentro

da

comunidade

carnaubense.

Muitos

dos

nomes

homenageados no percurso do Monte do Galo se relacionam com esses
grupos que continuam sendo lembrados como figuras importantes da cidade
todas as vezes que os nativos sobem o santuário.

V - Metodologias

Observar o familiar, teoricamente, consegue ser bem mais simples
que adentrar o campo rumo ao desconhecido. Ao escolher a festa de Nossa
Senhora das Vitórias como objeto de pesquisa, não tinha noção das

16

Antônio Felinto não nasceu em Carnaúba dos Dantas, porém, tem o Dantas em seu nome
por causa de sua família que se originou em Carnaúba dos Dantas, mas, migrou para a
Paraíba e por lá se fixou durante algumas décadas.
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dificuldades em realizar uma pesquisa em um lócus já conhecido, em uma
festa que havia participado por vários anos, nas formas presente e ausente.
Se por um lado poderia acessar os nativos com mais facilidade, por
outro esse meu olhar de nativo, colocou venda em meus olhos durante muito
tempo para algumas situações e eventos que aconteceram durante idas a
campo.
A pesquisa etnográfica realizada em Carnaúba dos Dantas tornouse particularmente complicada na sua estruturação. O motivo para essa
dificuldade na execução foi justamente separar a pesquisadora da nativa. Ao
ponto que, após redirecionar o percurso teórico algumas vezes chegamos às
seguintes escolhas metodológicas a serem utilizadas nesta investigação: a
escolha do evento a ser observado e etnografado e o que exatamente refletir
a partir dele.
Por ter participado dos quatro principais eventos religiosos/festivos
em Carnaúba dos Dantas e realizado observações participantes nos rituais e
festas, bem como entrevistado carnaubenses presentes e ausentes durante
momentos diferentes, eu pude escolher a festa que seria a mais interessante
do ponto de vista dos nativos: – o que foi escolhido como ponto de partida
deste trabalho - a Festa de Nossa Senhora das Vitórias de 2013.
A primeira questão a ser esclarecida neste trabalho é o porquê de
termos entrevistado apenas os nativos presentes e ausentes, já que se trata
de uma festa onde diversos universos se encontram e se cruzam. Escolheuse, então, ouvir os nativos por questão de tempo (ou pela falta dele), pois, as
romarias feitas em Carnaúba dos Dantas são muito intensas e muito curtas ao
mesmo tempo.
Vale inferir que, os romeiros chegam à cidade e voltam para suas
cidades em questão de horas. Além disso, ainda conta o fato de que ao
chegarem na cidade sua agenda já está lotada pelos rituais e eventos que
pretendem participar. Por outro lado, isso não significa que durante a festa
nós não tenhamos observado atentamente esses romeiros e peregrinos,
apenas não foram realizadas entrevistas mais detalhadas com esse público.
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A primeira festa religiosa que participei foi a de Nossa Senhora das
Vitórias em outubro de 2013 e, neste mesmo ano, também se acompanhou a
festa de Santa Luzia, no mês de dezembro.
Em 2014, participei da festa de São José (ou festa de “março”) e da
Semana Santa nos meses de março e abril respectivamente. Além desses
momentos

festivos,

compareci

ao

município,

fazendo

observações

participantes e conversando com os nativos nos meses de janeiro, fevereiro,
junho e julho de 2014 esporadicamente.
Várias cenas foram filmadas e fotografadas por mim. Além de
escrever diários de campo, dialoguei com os nativos e ouvi, várias vezes,
conversas referentes aos festejos e coisas que os nativos se interessavam no
decorrer dos festejos.
As entrevistas realizadas foram elaboradas no intuito de captar a
contagem de histórias das pessoas, através de narrativas orais, pois, algumas
questões levantadas, tratavam das histórias de fundação do Santuário. Em
sua maioria, no entanto, a ênfase foi dada às relações entre os peregrinos e
os carnaubenses presentes e entre os carnaubenses ausentes e presentes.
Foram realizadas 37 entrevistas entre os meses de outubro de
2013 e junho de 2014, algumas no momento da festa, outras após seu
término e outras em dias comuns. Também foram utilizadas algumas
entrevistas realizadas em Carnaúba dos Dantas no ano de 2009 para o
trabalho monográfico de graduação da pesquisadora em questão.
As

entrevistas

realizadas

na

cidade

foram,

em

geral,

semiestruturadas, existindo perguntas em comum a alguns entrevistados,
porém, de acordo com suas respostas as entrevistas seriam redirecionadas
para temas relevantes para a pesquisa e de acordo com o surgimento de
novas questões.
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Quantidade de
entrevistas
1

Nome do
entrevistado
Humberto Dantas

Idade

Residente/ausente

60 anos

2

João Batista Dantas

46 anos

3

Adriana Dantas

37 anos

4

Severino Dantas

84 anos

5

Antônio Ivo Dantas

56 anos

6

Maria Lúcia Dantas

77 anos

7

Thiago Stevenny
Lopes
Joelma Medeiros
Dantas
Maria Selma Dantas
de Araújo
Cláudio Roberto
Dantas
Rúbia Raquel

30 anos

12

Antônio Felinto
Dantas

94 anos

13

Alexandre Dantas
de Medeiros
Lourival Dantas

54 anos

65 anos

16

Valdenor Euclides
de Araújo
Márcio Dantas

17

Damião Carlos

42 anos

18

Maria de Fátima

54 anos

19

40 anos

21

Marciano Dantas de
Medeiros
Inácia Tertuliano
Dantas
Maria Célia Dantas

22

Maria Goreti Dantas

60 anos

23

José Aécio Dantas

20 anos

24
25

Valdir Valdik Dantas
Helena Cristina
Dantas

22 anos

Carnaubense
ausente
Carnaubense
presente
Carnaubense
presente
Carnaubense
presente
Carnaubense
presente
Carnaubense
presente
Carnaubense
presente
Carnaubense
ausente
Carnaubense
presente
Carnaubense
ausente
Carnaubense
presente
Carnaubense
Presente (In
memorian)
Carnaubense
presente
Carnaubense
ausente
Carnaubense
presente
Carnaubense
presente
Carnaubense
presente
Carnaubense
ausente
Carnaubense
ausente
Carnaubense
ausente
Carnaubense
ausente
Carnaubense
ausente
Carnaubense
presente
Padre da cidade
Carnaubense
ausente

8
9
10
11

14
15

20

29 anos
57 anos
28 anos
36 anos

71 anos

45 anos

64 anos
28 anos
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26

HérikaGiovania

31 anos

Carnaubense
ausente
27
Fabiano Pacômio
30 anos
Carnaubense
presente
28
Joelson Dantas
30 anos
Carnaubense
ausente
29
Joseane Matias
39 anos
Carnaubense
presente
30
Maria da Glória
55 anos
Carnaubense
Dantas
ausente
31
Anna Jacinta
31 anos
Carnaubense
Dantas de Medeiros
ausente
32
Emanuel Carlos
30 anos
Carnaubense
Dantas
ausente
33
Elison
48 anos
Morador da cidade
35
Maria das Graças
58 anos
Carnaubense
Dantas
presente
36
Gilson Dantas
32
Carnaubense
presente
37
Cesília Maria
60 anos
Carnaubense
Dantas
pesente
38
Maria Daguia
Carnaubense
Santos
Presente
39
Helena Dantas
70 anos
Carnaubense
Presente
40
Maria Helena
47 anos
Carnaubense
Dantas
presente
41
Maria Daguia
58 anos
Carnaubense
Dantas
presente
42
Vera Lúcia Dantas
52 anos
Carnaubense
Presente (In
memoriam)
43
José Olírio Dantas
64 anos
Carnaubense
Presente
44
Lúcia Dantas
53 anos
Carnaubense
Presente
45
Maria José Dantas
56 anos
Carnaubense
Presente
Quadro 01.Entrevistas realizadas entre outubro de 2013 e junho de 2014.Fonte:
Dados da pesquisa (2013-2014).

Os entrevistados foram, por conseguinte, escolhidos a partir das
categorias “ausentes” e “presentes”, além das funções que exerciam no
evento. Outras pessoas foram indicadas a partir dos entrevistados.
O cronograma de trabalho realizado durante as pesquisas
obedeceu a seguinte ordem:
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Ano

Mês

Evento

Atividade

2013

Outubro

Festa de N. S. das
Vitórias

De 17 a 25
-Novenas, missas, encontro de exalunos,
Entrega de títulos, festa de rua;
Procissões, subida ao Monte do Galo;
Observações no comércio e bares
locais.

2013

Dezembro

Festa de Santa Luzia

Dias 12 e 13
- Novenas, observação em bares,
missa,
Procissão e subida ao monte do Galo.

2014

Março

Festa de São José

Dias 14 a 19
Novenas, missa e procissão;
Festa de rua e entrevistas.

2014

Abril

Semana Santa

Dias 17 e 18
Observação nos bares, observação no
teatro a céu aberto;
Observações nas ruas, comércio na
subida ao monte do Galo.

2014

Junho

Nenhum

- Levantamento de dados;

Entrevistas.
Quadro 02. Cronograma de entrevistas da pesquisa. Fonte: Dados da pesquisa (20132014).

Embora as entrevistas demonstrem de forma direta o pensamento
dos entrevistados em relação aos eventos, foi preciso observar a refletir sobre
o não dito e a partir disso estabelecer uma ponte sobre algumas relações
estabelecidas entre os participantes da festa que não são observadas de
forma direta e tampouco são demonstradas pela fala dos nativos.
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VI - Campo teórico de apoio

As festas religiosas são momentos em que o cotidiano dá espaço
para um momento que se diferencia das atividades praticadas no cotidiano
pois as festas marcam um corte no tempo e no espaço, abrindo espaço para
que situações de outras ordens aconteçam. A Enciclopédia Einaudi (1994)
define a essência das festas da seguinte maneira:

Quais são, pois, os traços distintivos da festa? Dois,
parece-nos: em primeiro lugar, a festa é uma qualquer
atividade ritual correlativa da organização social do
tempo; em segundo lugar, a festa é uma atividade
social agradável. Obviamente, as duas características
são interdependentes. Sendo agradável, a festa é
recordada na memória e antecipada na imaginação:
tende pois, a repetir-se no tempo.

As festas religiosas trazem consigo, por conseguinte, a ideia de
repetição ou tempo cíclico e pendular em relação ao evento, havendo sempre
uma ideia de retorno àquele período dedicado ao santo, como se pudesse ser
recuperado aquele momento original, no período em que a festa ocorre.
Por outro lado, elas também trazem a ideia de linearidade, ou seja,
cada festa é única e os acontecimentos daquela festa não podem ser
repetidos em outras.
As festas religiosas no catolicismo popular sintetizam a reunião de
pessoas em prol de vários objetivos. Daí a importância de pensar esses
momentos como um espaço temporal aberto a comemorações diversas.
Nesse sentido, embora as festas tenham um caráter repetitivo, no sentido de
homenagear um Santo, elas são únicas a medida que cada uma delas têm
características distintas, além de sentidos distintos para seus participantes.
Portanto, para este estudo, optei por unir ambos os pensamentos acerca das
festas, pois, é fato que os festejos trazem o caráter da repetição, já que
ocorrem sempre nos mesmos dias, meses e anos, recuperando o momento
inicial de construção do santuário e da chegada da santa, porém, compreendi
que cada festa tem sua peculiaridade, sendo diferentes umas das outras em
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vários níveis. Desde os atores que participam de cada uma delas até a forma
como os ritos religiosos e os festejos acontecem, sem falar no próprio
contexto que muda e torna impossível serem iguais.
Para Amaral (1998) o tempo e a participação são elementos
primordiais para caracterizar a festa como algo mais ou menos importante
para o povo que a vivencia. Todos estes eventos tem um período específico,
neste espaço de tempo tudo é motivo de festa, pois, há uma quebra com o
transcorrer da vida “normal”. Com relação à participação nas festas, festa boa
só é aquela que é bem participada, que conta com um grande número de
pessoas vivenciando os eventos que nela ocorrem.
As festas religiosas têm como característica importante a dimensão
ritualística, sobretudo, nas celebrações de missas e novenas. Os rituais
ocorrentes durante as festas, são marcados por ritos que atuam como partes
dentro do ritual, dando-lhe forma, constituindo propriamente cada ritual.
Dizemos que os rituais emprestam formas convencionais e
estilizadas para organizar certos aspectos da vida social, mas
por que esta formalidade? Ora, as formas estabelecidas para
os diferentes rituais têm uma marca comum: a repetição. Os
rituais,
executados
repetidamente,
conhecidos
ou
identificáveis pelas pessoas, concedem uma certa segurança.
Pela familiaridade com a(s) seqüência(s) ritual(is), sabemos o
que vai acontecer, celebramos nossa solidariedade,
partilhamos sentimentos, enfim, temos uma sensação de
coesão social. É assim que entendemos a citação dos
autores: “cada ritual é um manifesto contra a indeterminação”:
através da repetição e da formalidade, elaboradas e
determinadas pelos grupos sociais, os rituais demonstram a
ordem e a promessa de continuidade destes mesmos grupos.
Ainda segundo estes autores, os rituais podem ser seculares
ou religiosos, e, neste caso, ambos mostram o invisível:
enquanto os rituais seculares demonstram as relações sociais
(civis, militares, éticas, festivas), os sagrados evidenciam o
sagrado, o transcendente. (MOORE; MYERHOFF,1977, pág.
139)

Desta forma, podemos compreender os ritos como momentos que
acontecem dentro de um ritual e que vão compondo o caminho que aquele
ritual deve seguir. No caso das festas de padroeiro, em geral, compostas por
novenas, percebemos a novena como um ritual específico diferindo, por
exemplo, de uma missa à medida que os ritos que a compõe são diferentes
daqueles executados durante a missa.
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Por fim, outra situação interessante nas festas religiosas brasileiras
é o caráter duplo que elas apresentam, tendo em vista coexistirem dentro
deste mesmo espaço momentos considerados “profanos” e “sagrados”, sem
os quais seria difícil conceber essas ocasiões.

As festas podem oscilar mesmo entre dois polos: a cerimônia
(como forma exterior e regular de um culto) e a festividade
(como demonstração de alegria e regozijo). Elas podem se
distinguir dos ritos cotidianos por sua amplitude e do mero
divertimento pela densidade. Na verdade, os dois elementos
têm afinidades (AMARAL,1998, pág. 38).

Não há como pensar essas festas religiosas no Brasil sem que
haja essa mistura de elementos, sem que enxerguemos nestes espaços que
à priori deveriam ser voltados estritamente para ritos sagrados, uma gama de
relações estabelecidas que tendam a inserir no contexto festivo situações de
várias ordens (política, econômica e cultural) que beneficiam de alguma
maneira os vários grupos participantes do evento, em que cada um deles
tenha seus interesses contemplados no transcorrer do festejo.
As festas que acontecem em Carnaúba dos Dantas têm como
palco principal seu santuário, o Monte do Galo. Esse acolhe os católicos que,
de acordo com os moradores, em sua maioria são provenientes do seu
próprio Estado, o Rio Grande do Norte e de algumas regiões da Paraíba.
Contando com grande número de visitantes anualmente, o Monte
do Galo é considerado um dos maiores centros de romaria17 do Rio Grande
do Norte, junto a outros espaços, relativamente próximos, que se destacam
enquanto espaços religiosos e de fluxos nesse estado, como o Santuário de
Santa Rita de Cássia em Santa Cruz, o Santuário do Lima em Patú e o Monte
das Graças em Florânia que junto a outros Santuários nos estados da
Paraíba e do Ceará formam um circuito de peregrinação regional que
17

O conceito de centro de romarias que utilizo se refere ao fato do Santuário Monte do Galo
ser um espaço considerado sagrado, recebendo milhares de visitantes anualmente. Não
havendo um sentido de centro enquanto infraestrutura de apoio destinada a acolher os
romeiros, oferecendo uma diversidade de serviços como é o caso do Centro de Apoio aos
Romeiros no santuário de Aparecida.
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acontece o durante todo o ano, sobretudo, após a noite de natal e do réveillon
até o final do mês de janeiro de cada ano.
Os espaços sagrados, em geral, são lugares permeados por mitos
e histórias de milagres e são considerados como locais “encantados”. Em
algumas situações os mitos se tornam história. A função mítica é de explicar
algum acontecimento dentro de uma lógica própria local. Podemos pensar a
história como o instrumento oficial utilizado para explicar parte dos
acontecimentos referentes ao desenvolvimento da humanidade. É fato que
muitas vezes a história das sociedades tem caráter seletivo, por isso, muitas
vezes os mitos ficam a margem da história, continuando a existir através da
oralidade e da memória.

O mito conta uma história sagrada; ele relata um
acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo
fabuloso do "princípio". Em outros termos, o mito narra como,
graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade
passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou
apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um
comportamento humano, uma instituição. É sempre, portanto,
a narrativa de uma "criação": ele relata de que modo algo foi
produzido e começou a ser. O mito fala apenas do que
realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente. Os
personagens dos mitos são os Entes Sobrenaturais. Eles são
conhecidos sobretudo pelo que fizeram no tempo prestigioso
dos "primórdios". Os mitos revelam, portanto, sua atividade
criadora e desvendam a sacralidade (ou simplesmente a
"sobrenaturalidade") de suas obras. Em suma, os mitos
descrevem as diversas, e algumas vezes dramáticas,
irrupções do sagrado (ou do "sobrenatural") no Mundo. É
essa irrupção do sagrado que realmente fundamenta o Mundo
e o converte no que é hoje. (ELIADE, 1972, pág.8)

No caso de Carnaúba dos Dantas, os mitos do Galo e de Nossa
Senhora das Vitórias se interligaram, dando uma explicação racional a
acontecimentos envolvendo os nativos carnaubenses. A criação do Santuário
Monte do Galo, só foi possível graças aos mitos, no entanto, a partir do
momento em que um cruzeiro foi construído o mito tornou-se história. A
realidade mítica transformou-se em realidade histórica na cidade a partir do
momento em que resolveram materializar o santuário e institucionalizá-lo.
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Muitos santuários são mitos concretizados e tornados lugares
históricos. Esses locais passam a ser visitados por pessoas que acreditam
que estando nestes espaços, seus pedidos a Deus podem ser atendidos com
mais facilidade. Outra característica facilmente observável se dá pelo fato
destes centros de oração em grande parte, serem construídos em locais mais
altos, separando-os da terra e aproximando-os do céu e de Deus, como
afirma Eliade (1992).
As

religiões

contam,

pois,

com

espaços

mítico-religiosos,

destinados a orações e oferendas. Para o contexto católico é ainda mais
perceptível a importância desses lugares, dos santuários, das imagens (sejam
de pessoas ou de Santos) enfim, símbolos que tragam para seus fiéis o apoio
necessário às construções ou manutenções de suas crenças e que motivem
suas peregrinações.

(...) os significados só podem ser "armazenados" através de
símbolos: uma cruz, um crescente ou uma serpente de
plumas. Tais símbolos religiosos, dramatizados em rituais e
relatados em mitos, parecem resumir, de alguma maneira,
pelo menos para aqueles que vibram com eles, tudo que se
conhece sobre a forma como é o mundo, a qualidade de vida
emocional que ele suporta, e a maneira como deve
comportar-se quem está nele. Dessa forma, os símbolos
sagrados relacionam uma ontologia e uma cosmologia com
uma estética e uma moralidade: seu poder peculiar provém
de sua suposta capacidade de identificar o fato com o valor
no seu nível mais fundamental, de dar um sentido normativo
abrangente àquilo que, de outra forma, seria apenas real. O
número desses símbolos sintetizadores é limitado em
qualquer cultura e, embora em teoria se possa pensar que um
povo poderia construir todo um sistema autônomo de valores,
independente de qualquer referente metafísico, uma ética
sem ontologia, na verdade ainda não encontramos tal povo. A
tendência a sintetizar a visão de mundo e o ethos em algum
nível, embora não necessária logicamente, é pelo menos
empiricamente coerciva; se não é justificada filosoficamente,
ela é ao menos pragmaticamente universal (GEERTZ, 2013,
p. 93-94).

Para os nativos de Carnaúba dos Dantas, o Monte do Galo é
considerado seu principal monumento cultural. Seu valor simbólico e material
traz para os moradores vivências religiosas, comerciais e culturais que

53

modificaram e continuam modificando o seu cotidiano. Ele trouxe para a
cidade o olhar de outras pessoas, os de fora, sejam os nativos ausentes, os
romeiros, os peregrinos, os visitantes e os turistas. O importante é que o
Santuário é o maior responsável por trazer estas pessoas até a cidade.
O que todos os grupos enumerados têm em comum é o fato de
subir o Monte do Galo, independentemente de suas intenções ao realizar tal
ato. Estar em Carnaúba dos Dantas e não visitar o espaço sagrado, para os
nativos ausentes e para os visitantes torna a viagem incompleta, como se a
sensação de estar lá não se concluísse até que se faça o percurso até o topo
do lugar, como afirmaram alguns carnaubenses ausentes entrevistados:

Pra mim representa, assim como para muitas pessoas, um
local sagrado. Quando eu venho aqui e não visitar o monte,
minha visita não está completa, porque quando visito o monte
e chego lá em cima o meu lado espiritual fica cheio de alegria,
então pra mim, é um momento marcante a visita ao monte do
galo. (Marciano Dantas, Carnaubense ausente).

O rito de subir o monte transcende o simples movimento de subir e
descer, pois, ele traz para o imaginário dos nativos e dos romeiros uma
diversidade de sensações e suscita muitas memórias para quem está
percorrendo seu trajeto. Por isso, o santuário é lugar central para aqueles
que de alguma maneira mantém relação com a cidade.

Como eu nasci e me criei aqui então o Monte do Galo pra
mim é minha vida, minha história né? Eu nasci, cresci e
aprendi a ser o que eu sou hoje convivendo com pessoas
daqui, com a simplicidade do bairro, é... vendo a fé de muitas
pessoas que vem pra o Monte do Galo, que faz sacrifícios.
Então pra mim o Monte do Galo é minha história de vida.
(Rúbia Raquel Dantas, Carnaubense presente)

Pensando a partir da perspectiva nativa, percebi que o Monte do
Galo traz em sua raiz um ethos nativo, afinal, ele representa vários traços da
cultura carnaubense, desde suas crenças às suas ações políticas e sociais.
Ser Carnaubense é um modo de pertencimento, de se sentir parte de um
espaço que afeta as identidades das pessoas que nasceram ou residem em
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Carnaúba dos Dantas. O ethos nativo tem a ver com o sentido que os nativos
atribuem a suas vidas a partir das experiências vividas, seja através das
festas religiosas, romarias, espaços sagrados e mitos que são naturalizados
pelo cotidiano, mas, que influenciam o pensamento e o imaginário das
pessoas que estão em contato com todas estas situações.
O Monte do Galo, enquanto elemento simbólico da cultura local
carrega as marcas da própria cultura que acaba se misturando aos traços
eclesiásticos impostos pelo catolicismo tradicional.
Nas palavras de Geertz (2013, p. 66-67):

(...) os símbolos sagrados funcionam para sintetizar o ethos
de um povo — o tom, o caráter e a qualidade da sua vida, seu
estilo e disposições morais e estéticos — e sua visão de
mundo — o quadro que fazem do que são as coisas na sua
simples atualidade, suas ideias mais abrangentes sobre
ordem. Na crença e na prática religiosa, o ethos de um grupo
torna-se intelectualmente razoável porque demonstra
representar um tipo de vida idealmente adaptado ao estado
de coisas atual que a visão de mundo descreve, enquanto
essa visão de mundo torna-se emocionalmente convincente
por ser apresentada como uma imagem de um estado de
coisas verdadeiro, especialmente bem-arrumado para
acomodar tal tipo de vida. Essa confrontação e essa
confirmação mútuas têm dois efeitos fundamentais. De um
lado, objetivam preferências morais e estéticas, retratando-as
como condições de vida impostas, implícitas num mundo com
uma estrutura particular, como simples senso comum dada a
forma inalterável da realidade. De outro lado, apoiam essas
crenças recebidas sobre o corpo do mundo invocando
sentimentos morais e estéticos sentidos profundamente como
provas experimentais da sua verdade. Os símbolos religiosos
formulam uma congruência básica entre um estilo de vida
particular e uma metafísica específica (implícita, no mais das
vezes) e, ao fazê-lo, sustentam cada uma delas com a
autoridade emprestada do outro.

Além de invocar sentimentos ou uma moral os símbolos trazem
para o contexto vigente um motivo de festa, pois, é a partir dos elementos
simbólicos que as festas, tornam-se –para além da comemoração- um
símbolo e um espaço temporal sagrado.
Nas palavras de Amaral (1999 p.39), “A função do símbolo parece
não estar então, simplesmente, em significar o objeto, o acontecimento, mas
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em celebrá-lo. Em utilizar todos os meios de expressão para fazer aparecer o
valor que se atribui a este objeto” (Grifos do autor).
O cotidiano brasileiro católico é, por conseguinte, norteado por
festas de padroeiros e dias santos que embora sigam o calendário romano,
encontram peculiaridades a partir da cultura própria que as envolve. Pensar
os festejos a santos no Brasil é, pois, refletir sobre momentos em que há uma
reconfiguração espacial, onde tudo se modifica para que os envolvidos
possam vivenciar algo que é diferente do cotidiano, algo que faz com que as
pessoas, mesmo as que não participam da festa, tenham que vivenciar alguns
dias de forma diferente; afinal, uma festa, em especial nas pequenas cidades,
desempenha um forte papel no cotidiano das pessoas.

É como se no mundo da cidade a festa oscilasse entre um
máximo de sentido universal, como no Natal e no Ano Novo,
e, em contrapartida, um máximo de afirmação simbólica do
valor da individualidade, como no aniversário. Enquanto no
campo, valem mais as cerimônias de reconhecimento de um
nós local, como nas festas de santos padroeiros, e de
associação da biografia individual ao ritmo e ao sentido da
vida comunitária, como no batizado, no casamento e no
velório (BRANDÃO, 1989, p. 02).

Durante a festa muita coisa acontece. O comércio aquece suas
vendas para tais eventos, as ruas da cidade ficam interditadas por palanques
e parques, as festas com bandas de forró durante algumas noites (muitas
vezes em dias úteis) trazem a alegria de festejar para os participantes, os
bares, os fogos, as procissões e as novenas fazem com que vivenciar esses
dias mobilize a comunidade com o objetivo de vivenciar os momentos
festivos.
Qualquer evento que transcorra no decorrer da festa vem modificar
as condições de normalidade da cidade e modifica o movimento da própria
festa. O papel do evento é justamente modificar algo que até então transcorria
de forma rotineira, alterando as relações até então estabelecidas.
Além das mudanças espaciais e no ritmo de vida da população
local, podemos pensar as festas como momentos em que o sentido de nós,
enquanto comunidade sobressai em relação ao eu individual, já que a festa é
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para todos e só pode ser considerada boa com uma forte participação
popular. Deste modo, as festas desempenham papéis que extrapolam os
limites da religiosidade e que reorganiza a vida das pessoas em virtude do
evento.
A festa de Nossa Senhora das Vitórias conta ainda com o
diferencial de também ser uma romaria18. As romarias são práticas comuns
ao universo católico, onde grupos de pessoas se dirigem a locais sagrados a
fim de estreitar seu contato com a divindade, pagar uma promessa ou mesmo
conhecer lugares considerados santos.
Ao realizar pesquisa de campo, percebi que poderia tratar a festa
de Nossa Senhora das Vitórias diante várias perspectivas teóricas. Nas
festas, misturam-se ações rituais religiosas e profanas, todos se encontram
dentro e fora da estrutura, como afirmado por Turner (2008). Estabelecendo,
desta forma, relações de liminares entre os atores que interagiram durante os
rituais dentro da festa.
Essa pesquisa dialogou, portanto, com Victor Turner e suas
noções de ritual e de sacrifício além dos conceitos de liminaridade e de
Communitas todos eles surgindo a partir das inter-relações que ocorrem no
contato entre os grupos durante a festa.
Além disso, acionei nessas inter-relações, o conceito de agência,
pensado a partir da concepção dada por Ortner (2007). Com ele, refleti sobre
os papéis desempenhados dentro da festa de Nossa Senhora das Vitórias e
as relações de poder que derivam de cada um dos agenciamentos dos grupos
participantes.
Para melhor compreensão do conceito, Ortner o explica a partir de
três momentos:
,
Mas os indivíduos/pessoas/sujeitos sempre estão inseridos
em teias de relações, de afeto ou de solidariedade, de poder
ou de rivalidade, ou, muitas vezes, em alguma mescla dos
dois. Seja qual for a “agência” que pareçam “ter” como
indivíduos, na verdade se trata de algo que é sempre
negociado interativamente. Neste sentido, nunca são agentes
O termo “romaria” surgiu no séc. XIII, para denominar o caminhar dos devotos cristãos para
Roma (daí o termo “romaria”) ou para a Terra Santa.
18
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livres, não apenas no sentido de que não têm liberdade para
formular e atingir suas próprias metas em um vazio social,
mas também no sentido de que não têm capacidade de
controlar completamente essas relações para seus próprios
fins. Como seres sociais – fato verdadeiro e inescapável –, só
podem atuar dentro de muitas teias de relações que
compõem seus mundos sociais. (...)Em um nível, a própria
agência pode ser definida como uma forma de poder; os
“agentes” poderiam ser descritos resumidamente apenas
como “sujeitos empoderados” (ORTNER, 2007 p.74).

Nesse sentido, é preciso pensar a noção de agência no tocante as
peregrinações religiosas como fez Lopes (2014). Em seus escritos sobre
festas e religiosidades populares, Lopes (2014, p. 96) utiliza o seguinte
conceito de agência:

[...] trata-se de identificar atores que agenciam recursos
identitários recuperados de uma “reserva disponível” nas
trajetórias comuns de suas formações culturais, em diálogo
com modelos culturais (no caso, religiosos) predominantes na
sociedade globalizada. Esse predomínio se expressa na
configuração de um campo de forças performativas a
condicionar a ação dos atores que, por vezes, imprimem uma
dinâmica de operar agenciamentos nos intervalos daqueles
modelos. Essa noção, porém, não se desinibe de discutir até
que ponto a agência é definida na ação e relação dos
“humanos-entre-eles” e até que ponto ela incorpora ações de
não humanos, híbridos que se expressam como coletividades
sócio técnicas que produzem efeitos no curso da ação.

A escolha de trabalhar o ritual aliado à festa ocorreu em virtude de
dois fatores importantes dentro dessa pesquisa, por um lado, a repetição das
festas, por outro, a questão de que cada festa é única e que elas conseguem
acessar diferentemente os mesmos indivíduos.
Nesse sentido, pensar o agenciamento dentro da pesquisa é
importante porque é a partir dele que observaremos os papéis sociais em
questão.

A troca de papéis e a mudança neles em virtude de alguns

momentos da festa tornam-se primordialmente importante para esta reflexão.
Por outro lado, para chegar até o momento em que a festa de
Nossa Senhora das Vitórias aconteceu, foi necessário pensar sobre o
percurso que a tradição dessa festa seguiu até se constituir enquanto tal, no
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entanto, foi preciso refletir sobre o modo como aquela se fundou como foi
inventada e depois se tornou uma tradição de fato, ou melhor, na principal
tradição religiosa que a cidade mantém atualmente. A tradição inventada
pelos nativos de Carnaúba dos Dantas foi, então, responsável por construir
uma das identidades dos carnaubenses que está relacionada ao santuário
Monte do Galo.
Além dos conceitos descritos acima, este trabalho abordou sobre
os fluxos de pessoas na festa, de objetos e de lugares rituais durante a festa,
ambos peças centrais para que o evento acontecesse. Pensando nisso, a
temática dos fluxos (Hannerz,1997) foi um dos fatores principais a serem
observados e pensados durante todo o evento. A partir dos fluxos da festa, o
contato entre os grupos envolvidos ocorreu novos arranjos entre os
envolvidos.
Essa foi mudança propiciada dentro do evento a partir das romarias
e das situações que nela ocorrem. Foram, pois, momentos marcantes para a
pesquisa, o que apontou a necessidade de se pensar nesta categoria e fazer
uma relação entre as situações de contato das categorias de pessoas que
frequentaram a festa. Para tanto utilizei o conceito de hibridez também
utilizado por Hannerz (1997).
Por todos esses motivos acima descritos, essa dissertação tomou o
seguinte percurso: No primeiro capítulo, refleti sobre os caminhos que se
cruzaram em Carnaúba dos Dantas culminando com a festa de Nossa
Senhora das Vitórias. Neste capítulo também dimensionei o leitor na cidade,
no santuário e falo um pouco sobre algumas famílias locais que
desempenham papéis importantes segundo os nativos nos âmbitos
socioculturais, políticos e econômicos.
No segundo capítulo, refleti sobre as relações que se construíram
na festa e tentei relacioná-las a algumas das teorias aqui adotadas. As
percepções teóricas da pesquisadora dentro do campo pesquisado, voltadas
para o catolicismo contemporâneo, as festas religiosas, o turismo religioso, o
agenciamento dentro desses festejos, as relações liminares, a identidade
carnaubense relacionada à figura de Nossa Senhora das Vitórias e a tradição
inventada da festa a partir do universo dos personagens protagonistas do
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nosso ritual, o Galo e a Santa além de pensar os espaços em que ocorrem as
festas que participei. Além do exposto acima também apresento um pouco da
pesquisa etnográfica a partir de alguns trechos das entrevistas que foram
realizadas. Assim, delimitei como objetivo principal da pesquisa: repensar as
questões que permeiam o cenário religioso católico do lugar, dando ênfase às
pessoas que participam dos eventos.

60

CAPÍTULO I
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Este capítulo trata de um apanhado histórico sobre como se originou o
santuário Monte do Galo, a partir das histórias do Canto do Galo e do sonho de
Pedro Alberto Dantas com a Santa – Nossa Senhora das Vitórias. Os caminhos que
se cruzaram dentro da própria história da cidade de Carnaúba dos Dantas
propiciaram a construção de um Santuário que atrai milhares de fiéis, ano após ano.
A história de Carnaúba dos Dantas confunde-se, pois, com a própria
história do Monte do Galo a partir do estabelecimento do então centro de romarias.
Tomando a história como ponto de partida, procurei refletir sobre a festa e a romaria
atualmente a partir da festa de Nossa Senhora das Vitórias de 2013.
As histórias que deram início a Festa de Nossa Senhora das Vitórias são
importantes para pensarmos a festa estabelecida atualmente. Compreender o modo
como o santuário foi fundado e a partir de que surgiu a ideia de construí-lo são
importantes para se pensar como algumas questões históricas estão profundamente
enraizadas na história local a ponto dos nativos se confundirem e não conseguirem
distinguir as histórias do Galo e da Santa e os papéis que cada um desempenha
dentro da história de Carnaúba dos Dantas. O santuário e o bairro Dom José Adelino
Dantas também iniciam suas histórias juntos e a partir de indivíduos “de fora” que
acampavam no local onde hoje se estabeleceram.
A história do galo a ser apresentada no próximo item dessa dissertação,
foi divulgada por transeuntes e gerando uma curiosidade nas pessoas da vila e de
outras localidades em subir o serrote à procura de uma explicação para aquilo que
ouviam. Aquelas subidas culminaram em visitas frequentes ao serrote a fim de
encontrar o galo cantador.
Posteriormente, um carnaubense ausente, que estava morando fora,
sonha com uma santa que o concede a graça de sobreviver, mas, que exige seu
retorno à terra natal. Ao retornar para Carnaúba dos Dantas traz a Santa com a qual
sonhou.
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Anos depois, alguns carnaubenses têm a ideia de criar um santuário que
representa as duas histórias, mas, não conta como elas se entrelaçaram19 e
fundaram um marco – o Monte do Galo. A história contada durante o percurso no
Monte do Galo é, na verdade, a história de algumas famílias carnaubenses e não a
história da Santa Vitória ou do Galo.
Todas as situações supracitadas marcam a relação de interesses e ao
mesmo tempo de conflitos no tocante ao santuário. Ao pensar sobre as relações de
interesses que cercam o santuário, pode-se ter em mente questões religiosas – a
divulgação de um horto peregrinatório, a disseminação da fé católica local e regional
e acúmulo de recursos advindos das romarias para a diocese, também pode-se
perceber que gestores municipais se interessaram pelo espaço, principalmente, pelo
retorno financeiro e os empregos que poderiam ser gerados, sem falar nos
comerciantes que ganham a vida através de vendas no santuário e até mesmo as
famílias que surgem no percurso do lugar mostrando sua importância para a história
local.
Com relação aos conflitos que cercam o santuário, notei que se dão
justamente pelas relações entre os grupos acima e os interesses individuais que
cada um deles tem com relação ao santuário. Interesses financeiros, religiosos e
políticos perpassando e se entrelaçando através de um mesmo local são situações
que extrapolam os limites locais à medida que o Santuário se tornou um lugar de
peregrinações e romarias.
Atualmente, o Monte do Galo é um espaço sagrado para os católicos e
conhecido em todo o Rio Grande do Norte e parte da Paraíba. Através das romarias
e peregrinações realizadas durante os anos que se seguiram após sua construção a
cidade de Carnaúba dos Dantas entrou oficialmente para o circuito de peregrinação
Brasileiro. Embora existam outros santuários bastante visitados em todo o estado, o
Monte do Galo continua se mantendo como o primeiro, em números de visitantes,
dentre todos eles.
O circuito festivo em torno do Monte do Galo intensificou-se com os anos
e o grande fluxo de romeiros, antes ocorrente apenas na festa de Nossa Senhora
das Vitórias, passou a incidir durante vários meses do ano e em outros festejos. No
entanto, mesmo sem festas na cidade, os romeiros e turistas dirigem-se diariamente
19

Ao realizar o percurso de subida ao Santuário Monte do Galo, nativos e visitantes, me deparei com
traços da história de Nossa Senhora das Vitórias. O mesmo não acontece com a história do Galo.
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ao local a fim de peregrinar, pagar suas promessas ou apenas realizar o ritual de
subir o monte.

1.1 De Serrote Grande a Serrote do Galo

O Serrote onde o Monte do Galo foi construído é o cenário de umas das
primeiras histórias de reinos encantados difundidos no imaginário local. Desde que a
Vila de Carnaúba passou a existir, muitos tropeiros que viajavam a negócios pela
região acampavam nos arredores do que hoje conhecemos por Monte do Galo.
Durante a noite, muitos diziam ouvir um canto de galo ecoando pelas serras, o som
começou a gerar especulações, pois, naquela época não existiam habitações e nem
galos por lá.
A partir do seu canto, o Galo tornou-se um personagem que aguçava a
curiosidade de todos que por ali passavam, a história do seu canto se espalhou e as
pessoas começaram a querer subir o serrote e procurar por aquele que não cessava
de cantar. Ou seja, primeiramente o serrote passou a ser frequentado por curiosos
que desejavam encontrar o Galo.

Trata-se de vibrantes cânticos de galo vindos do pico do chamado
Serrote Grande, que foram ouvidos por tropeiros que transportavam
alimentos do Rio Grande do Norte à Paraíba e que por ali
pernoitavam, em épocas muito antigas. Assim como por vaqueiros da
Fazenda Monte Alegre, que arrebanhavam o gado próximo ao
serrote. Esse fato os deixou espantados, pois por ali não havia
casas, tampouco habitantes. Logo a história misteriosa dos cânticos
do galo começou a se disseminar. Daí em diante, o serrote passou a
ser conhecido como Serrote do Galo, além disso, as pessoas da
região começaram a considerá-lo um espaço sagrado. (MACEDO;
MACEDO; DANTAS, 2005, p. 73)

Inicialmente o Serrote era conhecido pelo nome de Serrote Grande. Ele
chama a atenção dos nativos há muitas décadas por ser uma serra que conta com
uma localização privilegiada para observar a cidade e seus arredores. Olhando lá do
alto dá para ver todo o município e parte de sua zona rural.
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Além disso, os lugares altos para as crenças religiosas, em geral,
exercem certo fascínio nas pessoas, eles têm o poder de transcender os limites
terrenos, propiciando uma sensação de estar mais próximo de Deus (ELIADE,
1992).
Nesse sentido, o Serrote já se destacava por ser um espaço diferenciado
antes das histórias do Galo e posteriormente da Santa, por isso o nome Grande de
algo que é grandioso, majestoso e mais alto do que as outras serras.
Foi a partir do canto do Galo que a história do Serrote Grande iniciou o
seu processo de mudança. As pessoas que ouviram a história começaram a se
espantar com a altura do som e, sobretudo com o fato de que um galo não poderia
viver por lá já que não existiam residências naquele espaço.
A partir dessa história o Serrote Grande passou a ser associado à figura
do Galo e efetivamente mudou seu caráter e sua representação, deixou de ser o
Serrote Grande e passou a ser o Serrote do Galo.
O Canto do Galo também passou a ser visto como uma anunciação de
que algo bom estava por vir e com este pensamento religioso a população local
modifica o nome do serrote que passa a se chamar de Serrote do Galo. O serrote,
então, foi afetado pela presença do Galo que muda seu nome, seu rumo e sua
história.

O galo é que meu bisavô quando era rapaz contava que no monte do
galo cantava um galo ai o povo pensava que era um rocheiro, uma
visão encantada, mais num era não... era porque ia fazer o Monte do
Galo para ser conhecido pelo povo né, ai botaram o apelido Serrote
do Galo ai por isso ficou o monte do galo. Ai em Quarenta e três os
americanos queriam comprar o Monte do Galo, ai o velho de Pedro
Alberto era o tesoureiro... num vendeu não, disse: num posso vender
não por causa dos santos. Ai o povo pensava que era uma mina rica,
mais não era não, era o dinheiro da santa que já saía santo; pronto
pro povo, pro povo se alimentar com dinheiro da santa. (Severino
Dantas, aposentado)

Ao se transformar em Serrote do Galo, sem que o povo imaginasse, a
história das romarias em Carnaúba dos Dantas começava a se delinear, pois, foi
primeiro através do Galo que o serrote chamou a atenção das pessoas como lugar
sagrado.
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O canto que ecoou pela região trouxe para Carnaúba dos Dantas,
porquanto, um encontro com o sagrado e assim o Serrote do Galo adquiriu prestígio
tanto por sua beleza quanto por seu caráter místico.
É importante ressaltar que a figura do galo sempre esteve presente no
imaginário popular. O galo cantou três vezes na traição de Pedro a Jesus. Na
lapinha ou presépio o galo canta anunciando o nascimento de Jesus. Jesus é filho
de Maria e Nossa senhora das Vitórias é um dos muitos nomes dela.
Por fim, a missa católica natalina é chamada Missa do Galo porque ocorre
à meia noite no primeiro cantar do Galo. A presença do Galo na história de vida de
Jesus Cristo é popularmente narrada, o que traz para o imaginário dos cristãos uma
associação entre as figuras do Galo e do Próprio Jesus Cristo.
O segundo momento de transformação do serrote Grande se deu com a
volta de um Carnaubense ausente para sua terra Natal. O nativo traz consigo uma
Santa milagrosa – uma dentre as várias figuras que representam Maria, mas, que
conta com o fato de não ser conhecida na região e de ter essa imagem o nome de
Vitória20 - e é a partir da entrada desta Santa na cidade que a segunda mudança no
Serrote acontece.
Se através do Galo o Serrote Grande se transformou em Serrote do Galo,
é através da imagem de Nossa Senhora das Vitórias que o serrote se transforma em
um Santuário, conhecido como Monte do Galo. Com a chegada da imagem o
Serrote alcançou o seu ápice, tornando-se um lugar de romarias.
Porém, é preciso deixar claro que mesmo antes de ser um lugar de
romarias e peregrinações, ele já tinha brilho próprio e chamava a atenção das
pessoas como espaço sagrado independentemente de lá estar dedicado à Santa.

Enfim, em 25 de outubro de 1928, essas três histórias se cruzaram,
formando uma história só, vez que nessa data ocorreu a bênção do
Cruzeiro comemorativo da fundação de Carnaúba, a inauguração do
Serrote do Galo e a doação oficial, por parte de Pedro Alberto, da
imagem de Nossa Senhora das Vitórias para o lugar. As solenidades
religiosas foram celebradas pelo Vigário do Acari, Padre Bianor
Emílio Aranha e a de inauguração foi presidida pelo Intendente
Municipal, Enéas Pires. Inclusive, foi a partir desse momento que o
então conhecido Serrote do Galo passou a ser denominado de Monte
do Galo, em atendimento às determinações do Intendente do Acari.
(MACEDO, 2005, p. 76).
20

Como a vitória de Pedro Alberto ao se curar da doença e poder voltar para sua terra natal.
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O nome Monte do Galo traz as lembranças de sua história de fundação,
da própria história da cidade e dos reinos encantados que permearam e permeiam o
imaginário nativo. Cavignac (2001 p. 5) descreve-os como:

Um mundo natural superpovoado por entidades sobrenaturais,
correspondendo às descrições contidas nos contos de
encantamento. Então, esses reinos mágicos podem ser considerados
como mundos subterrâneos, adormecidos, povoados por seres
fantásticos, tendo seus poderes limitados pelo sono. Esses mundos
fechados são invisíveis ao olho humano sem experiência; são
testemunhas de uma época desaparecida ou que se encontra num
estado primordial, o da natureza selvagem. Os reinados encantados
– termo genérico que, no sertão, engloba todos os lugares naturais
ou que foram abandonados pelos humanos e que são agora
habitados por seres sobrenaturais (montanhas, lagoas, aos quais
podemos acrescentar as encruzilhadas, as casas abandonadas e
mal-assombradas, etc.) – compartilham o mesmo espaço que as
outras manifestações divinas ou malignas (santos, diabos, monstros,
etc.), os espíritos dos mortos que vagam na face da terra ou, ainda,
espíritos protetores da natureza (Caipora, Comadre Fulozinha, Mãe
D’Água). No final da análise, os reinados encantados aparecem
como lugares intermediários entre o mundo dos ancestrais, o mundo
selvagem e o mundo dos homens, o passado e o presente.
Aproximando-se de uma cosmologia definida como animista, a
configuração que se desenha pressupõe uma intensa troca entre os
animais, os homens e os mortos, não ficando longe das visões de
mundo reveladas pelos estudos sobre as terras baixas amazônicas.
Atualizados, os relatos colocam em movimento imagens de um
tempo primeiro e são revitalizados pela performance e a criatividade
dos locutores que dão novos conteúdos às velhas narrativas que
teriam desaparecido no limbo do esquecimento.

A história do Galo traz em si a história das pessoas que viviam na época,
suas trajetórias, seus fluxos e a localização do povoado.
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Figura 7. Estátua do Monte do Galo. Fonte: Dados da pesquisa (2014)

A importância que o Galo tem para o município é imensurável, afinal, a
imagem de Nossa Senhora das Vitórias só está lá porque o Galo estava antes
anunciando a sua chegada. O centro de romarias só pôde ser construído a partir da
junção daquelas narrativas míticas culminando, dessa forma, com a construção do
Santuário Monte do Galo.

1.2 Do sonho de Pedro Alberto à história de Nossa Senhora das Vitórias

A chegada da imagem de Nossa Senhora das Vitórias em Carnaúba dos
Dantas trouxe para o contexto mais um mito que iria influenciar na vida de toda a
população. Essa história começou no Pará e viajou até Carnaúba dos Dantas com
um carnaubense ausente.
Tudo começou a partir de uma doença que acometeu o jovem Pedro
Alberto Dantas. Doente de beribéri e sem esperanças de cura Pedro Alberto sonhou
com uma Santa e no sonho a Santa falou que ele iria se curar, mas, que deveria
voltar para sua terra natal.
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Ao acordar do sonho Pedro Alberto já se sentia melhor e conseguiu se
curar. Após esse fato, considerado como um milagre ele decidiu voltar para
Carnaúba dos Dantas, porém, resolveu procurar pela imagem da Santa com quem
sonhou. Ele não conhecia tal santa e por isso saiu procurando pelas lojas em Belém
do Pará.
Em uma loja, após olhar todas as santas que estavam expostas Pedro
Alberto sem esperanças afirmou que nenhuma delas era a Santa que apareceu em
sonho. O dono da loja disse que ainda tinha uma Santa que não estava exposta,
pois havia acabado de chegar de Portugal.
Ao abrir a caixa e ver a Santa, Pedro Alberto ficou surpreso e afirmou que
era a imagem que ele tinha visto em sonho. Como Pedro Alberto nunca tinha visto
nenhuma imagem parecida com aquela, ao perguntar pelo nome, foi informado que
se tratava de Nossa Senhora das Vitórias.
Dessa forma, a imagem de Nossa Senhora das Vitórias viajou para o Rio
Grande do Norte junto com Pedro Alberto. A esta altura toda a cidade já sabia da
vitória na vida Pedro Alberto e ambos foram recepcionados por uma comitiva de
pessoas que saíram em caminhada pelo povoado.
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Figura 8. Imagem de Nossa Senhora das Vitórias. Fonte: Dados da
pesquisa (2013)

Assim, teve início a história de Nossa Senhora das Vitórias na cidade de
Carnaúba dos Dantas. A partir da chegada da imagem uma devoção começou a ser
estabelecida. Essa devoção cresceu e foi se espalhando pela região. Aos poucos a
casa de Pedro Alberto tornou-se um lugar de orações, por causa do altar dedicado à
Santa. Com o tempo surgiu a ideia de levá-la para a igreja de São José.
Em 25 de outubro de 1928, a imagem de Nossa Senhora das Vitórias foi
levada para o Monte do Galo que se tornou a sua morada definitiva e este lugar
passou a ser um Santuário potencializando definitivamente seu caráter inicial.
Refletindo sobre as duas histórias de fundação do Santuário, destaco o
modo como o Serrote foi se reconstruindo através do tempo. Nesse sentido, é
preciso pensar que os elementos simbólicos como coisas que exercem influência
nas pessoas, têm o poder ou a magia de trazer à tona elementos da religiosidade de
um povo, de evocar as crenças das pessoas de que milagres, curas e graças podem
ser alcançadas quando se acessa tais símbolos com fé. No caso de Nossa Senhora
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das Vitórias, que não era uma santa conhecida pela população local na época,
houve a construção de uma tradição que sobrevive até hoje.
A família Alberto, como é conhecida em Carnaúba dos Dantas, teve um
papel fundamental para que o Monte do Galo se transformasse no Santuário Monte
do Galo, pois, ela exercia certa influência dentre as famílias que habitavam o lugar.
Vale inferir que, ainda hoje a Família Alberto é considerada uma das
principais famílias da cidade e neste contexto de influências e poderio político surgiu
uma devoção que culminou com a construção de um santuário que se tornou um
eixo de peregrinações local e regional.
O santuário Monte do Galo é responsável por trazer milhares de visitantes
na cidade anualmente e foi a partir de sua construção que as festas em Carnaúba
dos Dantas ganharam notoriedade regional. Ele também é responsável por trazer a
cidade para o circuito peregrinatório da região.
O Monte do Galo, enquanto tradição construída conseguiu estender sua
influência em muitos âmbitos do viver social no município, para tanto é preciso
refletir sobre a construção dessa tradição e como ela foi se disseminando no tempo
e no espaço até chegar à proporção de quadruplicar a população local em poucas
horas de romaria.

1.3 O Santuário Monte do Galo

Por sua importância na vida dos nativos é que o Santuário já foi objeto de
pesquisas em vários estudos. Nessa perspectiva acadêmica é interessante pensar
no Santuário e na Festa de Nossa Senhora das Vitórias que se tornou a principal
festa de padroeiro da cidade.
Atualmente, a festa supracitada não é considerada – em termos
quantitativos- a maior festa da cidade, mas, é considerada a melhor entre todas elas.
Pois, é ela que atrai o maior número de filhos ausentes de volta para suas origens.
Para tanto, há um maior investimento financeiro da igreja e da prefeitura durante o
período do festejo à Santa Vitória.
Este investimento maior feito no festejo se dá, então, devido à sua
importância para os nativos21. Algo que foi constatado no discurso dos moradores de
21

Afinal, é a festa que atrai o maior número de nativos ausentes ao contrário da festa de Santa Luzia.
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Carnaúba dos Dantas para justificar os investimentos realizados foi justamente a
importância dada a essa festa por parte dos nativos. Por último, os entrevistados
apontaram o caráter tradicional22 do festejo como fator primordial para que haja
investimentos e a festa não perca sua força.
É importante ressaltar, ainda, que os sentidos da tradição, amplamente
disseminados no senso comum, têm haver com o repasse de algum aspecto
considerado importante para um contexto. Em geral, as tradições vão sendo
repassadas oralmente e interiorizadas pelos grupos.
A festa de Nossa Senhora das Vitórias, não foi a primeira festa que surgiu
na cidade e que foi repassada pelas gerações Carnaubenses. No entanto, passou a
ser a festa de maior importância para a população local dada a importância do
Monte do Galo para os nativos.
Portanto, esse caráter tradicional, proposto por alguns entrevistados para
explicar a importância do festejo com relação ao tempo não é sustentável, já que em
relação a outros momentos como, a Festa de São José, a Festa de Nossa Senhora
das Vitórias deriva de décadas mais recentes para a história local.
Essas constatações tornam-se importantes para que pensemos o
conceito de tradição inventada proposto por Hobsbawn (2012) que demonstra como
no ato de criar uma tradição existem muitas relações de interesses que estão
implícitas, pois, todas as tradições são “inventadas” e têm funções políticas e sociais
importantes, e não poderiam ter nascido, nem se firmado se não as pudessem
adquirir.
Embora o termo tradição traga a muitos a ideia de algo fixo e que sempre
aconteceu, estudos mostram que os elementos tradicionais vão se reconstituindo
junto às mudanças sociais e em virtude disso, precisa ser repassado para que não
se perca no tempo, pois, para a tradição é apenas a representação de suas origens.
No entanto, é preciso ter em mente que por ser um ato de transmissão, a tradição,
carrega em seu seio a tendência à mudança.
Desta forma, para que a tradição acompanhe as mudanças temporais, ela
própria necessita se modificar um pouco a fim de perpetuar sua existência. A maioria
das pessoas envolvidas em um rito ou em qualquer situação de cunho tradicional
não consegue perceber o quanto as tradições se transformam, pois, precisam se
22

Percebi o tradicional colocado na fala de alguns entrevistados com o sentido de especial, diferente
das outras festas.Por isso, eles acreditam ser ela a mais tradicional.
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reinventar, se rearticular para que possam adaptar-se às mudanças que ocorrem
nos grupos onde estão fixadas. Esses elementos acompanham as próprias
mudanças da sociedade em que estão situadas, do contrário, elas já teriam se
extinguido ou caído no esquecimento.
A chegada da imagem de Nossa Senhora das Vitórias, na cidade de
Carnaúba dos Dantas, trouxe para o município além da nova devoção, uma abertura
temporal para se iniciar uma nova história. A história do santuário e das
peregrinações, a história dos votos, das graças e dos milagres, a história que não
mais pertence somente aos nativos locais, pois extrapolou os limites territoriais e
passou a ser compartilhada - com os romeiros e visitantes; vivenciada e reconstruída
com aqueles à medida que eles também têm o seu papel no cotidiano local, são
atores peregrinos que eventualmente aparecem na cidade e participam dos seus
rituais seja no momento da festa ou não.
Uma reflexão mais profunda e uma observação mais apurada podem
propiciar a visualização da reconstituição das práticas tradicionais no nosso dia a
dia. Em seus escritos Hobsbawn aborda a questão das tradições inventadas ou
reinventadas constantemente. Em suas palavras define o conceito de tradição
inventada como:

Por “tradição inventada” 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. Aliás,
sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um
passado histórico apropriado. (HOBSBAWN, 2012, p.8).

Para pensar melhor sobre essas tradições e sua frequência em nosso
cotidiano, cito uma situação de modificação da tradição escrita por Maués em seus
estudos no norte do Brasil.

Contam os moradores que, antigamente, o único santo festejado era
São Benedito, o padroeiro que deu nome à povoação. Mas um
comerciante influente do lugar, devoto de Santo Antônio, levou para
lá uma imagem deste santo, conseguindo motivar o povo a trocar de
padroeiro, erguendo-se a capela para abrigar o novo santo, enquanto
São Benedito continuava sendo guardado e cultuado na casa de sua
“dona”4. Durante certo tempo a festa do novo padroeiro realizou-se
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sem interrupção, embora ninguém esquecesse o antigo, cujo nome
continuou a designar a povoação e para quem, anualmente, se
mandava celebrar missa no seu dia. (MAUÉS, 2011 p. 3-4).

É preciso, então, uma reflexão mais intensa sobre o objeto aqui estudado
e essa só será possível ao direcionar o olhar sobre as histórias que permeiam a
construção física do Monte do Galo e também a construção das crenças no
imaginário nativo.
No caso do Santuário Monte do Galo, existem três situações importantes
que culminaram em sua construção são elas: o canto do galo, o sonho de Pedro
Alberto Dantas e a junção de Nossa Senhora das Vitórias e do Galo no santuário.
Esses três momentos na história da cidade deram início a uma tradição que são as
romarias ao Monte do Galo.
O canto do galo levou a população local a acreditar que a serra tem
poderes místicos. O sonho e a posterior cura de Pedro Alberto levaram sua família e
seus conterrâneos a acreditarem que a Santa é milagreira. A construção do espaço
Monte do Galo partiu de esforços de algumas famílias, dentre elas a de Pedro
Alberto e também da igreja Católica.
Como essas histórias se tornaram uma só e as relações por trás disso
não são diretamente o meu objeto nesse estudo, no entanto, espero que as
considerações acima auxiliem na compreensão das relações em torno do Santuário
e principalmente no momento da festa de Nossa Senhora das Vitórias.
Como pude perceber, algumas situações desencadeadas no passado
continuam se perpetuando no futuro, trazendo para o cenário da festa as famílias de
alguns atores do passado e suas histórias. Essas histórias reforçam as relações de
poder implícitas na construção física do espaço.
Um dos entrevistados em outubro de 2013, durante a festa de Santa
Vitória, o senhor Humberto Dantas, por sinal sobrinho de Pedro Alberto narra um
pouco da história contada pelo seu tio na sua infância:

Então meu tio foi acometido de malária, doente e com saudade da
terra, ele fez uma promessa que se ficasse bom da malária voltaria
pra Carnaúba dos Dantas é não sabia como, ele não sabia que tipo
de promessa... ele, ele disse eu vou me tornar uma pessoa muito
religiosa ao retornar pra minha... ele também não sabia qual era a
forma de retribuir essa gratidão. O fato é que ele conseguiu se
recuperar da malária. Com os recursos que a região possuía, era
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ainda uma forma de curar a malária muito empírica, muito rudimentar
mais ele se curou. Ele, segundo ele falava, comentava... chegou em
Belém do Pará para pegar um navio, tomar um navio para vir pro Rio
grande do Norte. E na noite que ele... antecedeu o retorno dele, ele
sonhou com uma imagem... ele tava no açã de encontrar uma razão.
Ele disse que sonhou com uma imagem de uma santa, ele disse que
era uma coisa, digamos assim, muito, muito obscura... ele entrou
numa loja de santuários, procurando... ele disse: vou ver se eu vou
levar uma imagem parecida com aquela que eu vi no sonho e não
encontrou. Aí perguntou ao proprietário, se porventura ele tinha
alguma santa, de alguma imagem que ele queria levar pro Rio
Grande do Norte. O proprietário disse a ele que tinha recebido um
carregamento da Europa. Nossa Senhora das Vitórias aqui veio da
Europa. Ele perguntou: eu posso ver os carregamentos? Tinha várias
imagens lá, e ele não via a que ele gostaria de comprar. Quando o
rapaz, o proprietário, abriu uma caixa lá... estava a santa Nossa
Senhora das Vitórias. Ele disse: é essa aqui!!Como é o nome dela?
O proprietário nem sabia... aí foi ver catalogado que era Nossa
senhora das Vitórias. Que é uma santa venerada na Itália, ela existe,
foi santa na Itália. É uma santinha muito pequenininha, você deve
conhecer! Então aquela imagem foi a que deu a origem... quando ela
chega aqui com a santinha enrolada, embalada... nesse mesmo
período que ele chega aqui, o meu avô José Alberto tinha passado
por uma dificuldade que foi mordido de cobra. Eu não sei se você
sabe Santa Luzia é a protetora dos... de quem tem problemas visuais
e quem é mordido de cobra, perde a visão, pelo menos
temporariamente e São Bento é o protetor de quem é mordido de
cobra. Então, o meu avô já tinha uma devoção por Santa Luzia e São
Bento... chega o meu tio com Santa Vitória. Aí eles juntaram, lá no
xique-xique, passaram a fazer uma novena, isso no início do século,
1911. Eles passaram a fazer uma novena que era São Bento, Santa
Luzia e Nossa Senhora das Vitórias, as três entidades. Isso passou
por muito tempo, quando em 1928 eles tiveram a ideia de fundar o
monte do Galo. Aí trouxeram Santa Vitória para o Monte do Galo e
Santa Luzia e São Bento ficou lá no xique-xique. Tanto é que a festa
de Carnaúba dos Dantas antes era São Bento, Santa Luzia e Nossa
Senhora das Vitórias. Depois é que foi, com os tempos, isolou, ficou
só Nossa Senhora das Vitórias.

É importante destacar o quanto essas tradições tornam-se elementos
importantes para certos grupos. No caso de Carnaúba dos Dantas e a imagem de
Nossa Senhora das Vitórias, notei o quanto esses personagens estão associados à
identidade nativa, pois, segundo os nativos, o Santuário e a Santa são as coisas
mais importantes que eles têm, fazem parte da sua história e são os responsáveis
por fazer com que a cidade seja conhecida na região. O Monte do Galo trouxe
visibilidade para o lugar, além de fazer parte da história de vida dos nativos.
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Para tanto, destaco que, no conceito de identidade pode ser associado às
tradições de um grupo, associando o pertencimento daqueles que estão incluídos
dentro destes processos.
Para melhor compreensão desta associação entre tradição e identidade,
podemos pensar na definição de produção da identidade dada por Silva (2014 p.
84):

O processo de produção da identidade oscila entre dois movimentos:
de um lado, estão aqueles processos que tendem a fixar e a
estabilizar a identidade; de outro, os processos que tendem a
subvertê-la e a desestabilizá-la. É um processo semelhante ao que
ocorre com os mecanismos discursivos e linguísticos nos quais se
sustenta a produção da identidade. Tal como a linguagem, a
tendência da identidade é para a fixação. Entretanto, tal como ocorre
com a linguagem, a identidade está sempre escapando. A fixação é
uma tendência e, ao mesmo tempo, uma impossibilidade. (...) A
teoria cultural e social pós-estruturalista tem percorrido os diversos
territórios da identidade para tentar descrever tanto os processos que
tentam fixá-la quanto aqueles que impedem sua fixação. 'Tem sido
analisadas, assim, as identidades nacionais, as identidades de
gênero, as identidades sexuais, as identidades raciais e étnicas.
Embora estejam em funcionamento, nessas diversas dimensões da
identidade cultural e social, ambos os tipos de processos, eles
obedecem a dinâmicas diferentes. Assim, por exemplo, enquanto o
recurso à biologia é evidente na dinâmica da identidade de gênero
(quando se justifica a dominação masculina por meio de argumentos
biológicos, por exemplo), ele é menos utilizado nas tentativas de
estabelecimento das identidades nacionais, onde são mais comuns
essencialismos culturais.

Nesse trabalho, percebo a identidade enquanto um processo inacabado.
Esse processo permanece sempre se reconstruindo e reconstituindo, além de
também não ser um processo identitário único e fixo no indivíduo. Para que a
categoria identidade seja bem compreendida, é preciso refletir sobre as múltiplas
identidades em questão a fim de entender melhor o que seria esse termo identidade
a que muitos se referem.
Longe de ser uma categoria unitária, como o próprio nome já diz esses
vários componentes identitários além de estarem sempre se modificando também
podem chegar a se contrapor uns aos outros dependendo do contexto em que o
indivíduo está situado (SILVA (2014); HALL (2014); HANNERZ (1998)).
Outra característica da identidade é o fato de estar associada ao
ambiente em que os grupos vivem a sua cultura e os ritos partilhados. Na cidade de
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Carnaúba dos Dantas percebe-se, através da história do Santuário e do desenrolar
da festa de Nossa Senhora das Vitórias e dos ritos que acontecem durante esse
evento algumas associações identitárias.
Dentre os eventos acompanhados durante a Festa de Nossa Senhora das
Vitórias que tinham um cunho associativo com as questões identitárias, houve várias
ocasiões em que a identidade Carnaubense se apresentava mais visivelmente,
como a entrega dos títulos de carnaubense para moradores nativos de outras
cidades; a entrega de comendas honrosas para carnaubenses ausentes e
presentes; a noite dos carnaubenses ausentes; o primeiro encontro de ex-alunos da
Escola Estadual Caetano Dantas (escola mais antiga da cidade) e a separação entre
procissões de encerramento uma destinada à população local e a outra destinada
aos romeiros.
Esses eventos foram realizados em espaços e momentos onde não havia
peregrinação, nem participação das pessoas “de fora”. Quase todos eles, (com
exceção das procissões que ocorreram entre o “monte e a rua”), aconteceram nas
imediações do centro da cidade, fora do bairro Dom José Adelino e distante das
peregrinações.
A leitura dessas situações onde há uma demarcação de espaços e de
lugares, dentro desses momentos em que há espaço próprio para quem é nativo,
enfatiza que para o povo da cidade a festa é diferente, possui um significado maior
do que apenas um rito religioso, ela também aciona a alteridade (entre o nós –
nativos – e o eles – romeiros) para dentro do rito. A festa de Nossa Senhora das
Vitórias trouxe à tona a história dos nativos e principalmente a ideia do que é ser
carnaubense.
Afinal, ao privatizar certos ritos e eventos apenas para o público nativo,
fossem carnaubenses presentes ou ausentes, percebi uma ênfase na diferença,
ressaltando situações que extrapolaram o sentido religioso o que acabou
propiciando o reforço à identidade Carnaubense.
Voltando para a problemática do evento propriamente dito, observou-se, a
partir das narrativas da história local, que algumas mudanças ocorreram a partir do
evento Festa de Nossa Senhora das Vitórias. Foram mudanças de caráter espacial,
econômico e ritualístico. Essas mudanças acompanharam a evolução da festa, que

77

inicialmente era um rito familiar, dentro da casa da família Alberto e passou a ser
conhecida como a melhor23 festa da cidade.
No tocante às mudanças espaciais temos o desenvolvimento do Bairro
Dom Adelino que inicialmente era apenas um sítio e acabou se tornando um bairro
comercial. Assim, a Festa de Nossa Senhora das Vitórias, a princípio uma festa
comum de padroeiro, muda sua configuração nas suas últimas horas e se
transforma em uma romaria, atraindo milhares de pessoas para a festa e também
para peregrinar na subida ao Monte do Galo.
É necessário pensar também que a Festa de Nossa Senhora das Vitórias
se tornou conhecida na região por esse seu caráter de romaria, por contar com o
Monte do Galo como parte importante para que o ritual de peregrinação aconteça.
No entanto, não é a única festa da cidade que modificou seu caráter de festa de
padroeiro para romaria no contexto da cidade.
Anos após a visibilidade dada ao município pelo Monte e pela Santa, e a
participação em massa na romaria, outros eventos foram se constituindo e se
destacando dentro desse mesmo espaço, foram eles: a Paixão de Cristo e a festa de
Santa Luzia e São Bento que acontecem entre os meses de abril e dezembro.
Outrossim, além das visitas e peregrinações diárias ao Monte do Galo,
que se intensificam aos domingos e dias Santos, atualmente existem três períodos
festivos religiosos, programados pelos nativos da cidade, que se tornaram
momentos de peregrinações em massa. Esses eventos trazem as pessoas de dentro
e de fora da cidade para o bairro onde se localiza o Monte do Galo.
Para as pessoas de fora sempre é reservado um dia específico para sua
chegada (geralmente o último dia, o momento mais importante). Já para os nativos,
existem outros dias de confraternização e de vivência da festa em que eles podem
se relacionar uns com os outros, são dias programados como uma forma de avivar o
pertencimento ao espaço e de mostrar que ele, o espaço, também pertence ao povo
da cidade.

23

Embora em número de visitantes, essa festa não seja mais considerada a maior festa da cidade,
para os nativos, ela detém o título de melhor festa, pois, neste evento, existem maior variedade de
eventos simultâneos e festas de rua.
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1.4 O Monte do Galo atualmente: o percurso do santuário

O santuário Monte do Galo pode ser observado de toda a pequena
cidade, no entanto, somente chegando ao chamado “pé do monte”, ou seja, antes do
primeiro lance de escadas, dá para perceber que além de imponente, a serra que
abriga o galo e a santa traz consigo uma gama simbólica ainda mais expressiva. No
entanto, é preciso que esse percurso seja refeito por quem ali se destina para que o
espaço e as relações simbólicas implícitas nele sejam mais bem compreendidos.
Ao adentrar o santuário, o peregrino ou visitante depara-se de imediato
com uma situação no mínimo curiosa assim que subir a primeira escadaria que dá
acesso ao percurso e rumo ao topo. De um lado, um Museu cujo nome é museu de
Nossa Senhora das Vitórias (lado esquerdo para quem está subindo) e do outro uma
estação24 da via sacra que lembra o formato de uma torre de igreja.

Figura 9. Museu Histórico Nossa Senhora das Vitórias. Fonte: Dados da pesquisa (2013)

24

As doze estações construídas no percurso do Monte do Galo, são locais feitos de alvenaria que
lembram o formato de pequenas igrejas e que servem como parada para o transeunte orar. Em cada
estação foi articulada uma imagem do calvário de Jesus Cristo, além de placas homenageando
pessoas que colaboraram financeiramente com a construção do espaço.
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O museu, embora leve o nome da santa, na verdade, guarda elementos
representativos da história da cidade, trazendo à tona, para o peregrino/romeiro,
elementos que fizeram parte do cotidiano dos nativos. É o único museu da cidade e
apesar de levar o nome da santa, nele estão depositados elementos que
representam a cultura local; desde máquinas de costuras antigas a imagens
religiosas.
A primeira estação de parada traz a imagem de Jesus sendo condenado
por Pôncio Pilatos, nos lembrando de que momentos angustiosos durante o
percurso irão acontecer assim como aconteceu no caminho até a crucificação de
Jesus Cristo.
Assim, de algum modo, aquele que está prestes a subir o monte, estará
iniciando um percurso de sofrimento, cansaço físico ou provação, pois, o restante do
caminho, suas ladeiras, a sede e a vontade de desistir de subir acabam se tornando
coisas tentadoras no sentido de fazer com que se desista de concluir o percurso.

Figura 10. Primeira estação de parada no Monte do Galo. Fonte:
Dados da pesquisa (2013).
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Ao todo são 13 estações da via sacra ao longo do caminho, todas elas
têm afixado um círculo, na parte superior da estação, que tem esculpido os
desenhos que representam o calvário de Jesus Cristo durante sua crucificação.
Na parte inferior da estação existem quadros afixados com nomes de
algumas famílias da cidade que doaram recursos para a construção do santuário e
especificamente para a construção daquelas estações dedicadas ao nome das
famílias em questão.
No tocante à mensagem religiosa de cada uma das estações, subir o
Monte, então, traz para o fiel a sensação de estar sofrendo um martírio, assim como
Cristo sofreu, pois é um percurso bastante íngreme, em que aquele que sobe sente
sede e cansaço ao longo do caminho; a pessoa vai subindo e sendo lembrado de
todo o sacrifício que Jesus Cristo realizou pela humanidade e também das famílias
que ajudaram a “construir” o espaço.
No decorrer do percurso, encontrei pequenas lojas, que em geral vendem
santos, quadros de santos, lembranças do local, bebidas sem álcool e biscoitos.
Contei 18 lojas, que acabam tomando parte do espaço que deveria ser utilizado
pelos fiéis no percurso, já que além do espaço construído para guardar os objetos
há a exposição de muitos deles pelo chão durante o percurso, o que leva a um
estreitamento do caminho em alguns momentos.
Esses comércios pertencem a vários nativos da cidade, alguns desses
têm duas lojas de venda. Resolvi dividir o espaço do santuário pela quantidade de
comércios e cheguei à seguinte constatação: a cada 8,61 metros, encontrei uma
loja. Embora na realidade, existam trechos maiores sem barracas e em
contrapartida, em outros pontos duas ou três barracas próximas. Ou seja, em um
espaço dedicado às questões de ordem religiosa, o comércio fixou-se de tal modo
que faz parte da paisagem de forma constante, demarcando território. Uma espécie
de parada no sofrimento para o alento do consumo.
Na primeira parte do percurso, há um oratório de tamanho razoável – o
suficiente para umas oito pessoas se ajoelharem por vez - com imagens do
nascimento de Cristo e batentes destinados às pessoas rezarem de joelhos, caso
queiram. Continuando a subida, observei outra situação intrigante, a existência de
pequenos oratórios, que destoam do restante da paisagem construída, dedicados a
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santos populares no Brasil. Em alguns deles constatei que existem dedicatórias a
pessoas falecidas, o que fez surgir a dúvida sobre quem haveria construído, se o
poder público ou particulares.
Ao indagar um dos tesoureiros do santuário a respeito da construção dos
oratórios, informaram que elas foram construídas há poucos anos e em períodos
diferentes com recursos arrecadados pela própria igreja, com exceção de uma delas
que foi construída pela família de um romeiro que faleceu no local.
Voltando a subida do morro, por volta da metade do percurso pude
observar ao longe, em cima de uma pedra grande, a figura de um galo. Este galo foi
a primeira imagem colocada nas proximidades do santuário como representação do
galo do mito, primeiro habitante do local. No entanto, inicialmente ele não foi
colocado no percurso do santuário. Seu lugar era outro, à parte do santuário, em
uma pedra alta, distante do alcance dos romeiros, deixando no espaço à priori
apenas Nossa Senhora das Vitórias como “dona da casa”.
Ou seja, o Monte do Galo, ao ser idealizado, não tinha espaço para o
galo. Situação que veio a ser corrigida décadas depois de sua inauguração. Apenas
um observador atento e curioso consegue perceber a presença do pequeno galo
isolado na pedra à margem do Santuário e somente obtém a resposta para tal
observação ao deparar-se com o outro galo no final do percurso.
Voltando ao percurso, existe uma última ladeira onde existem duas
opções para se chegar ao topo do lugar, a primeira, do lado esquerdo para quem
está subindo, dá acesso a uma escadaria, esta vai ao encontro da Santa Vitória em
sua capela. A outra opção é seguir em frente na ladeira, ao final, seguir pelo maior
lance de escadas que temos no percurso e chegar na cena da crucificação de Cristo.
Quem opta por pegar o caminho à esquerda, encontra-se primeiro e
diretamente com a imagem da santa em sua “morada”, ou seja, a capela de Nossa
Senhora das Vitórias e depois é que surge a escadaria que dá acesso ao Cruzeiro.
Ao escolher essa opção o visitante também encontra próximo à capela, neste
mesmo ambiente, lugares apropriados para a queima de velas, para soltar fogos de
artifício e dois salões de milagres para deixar os votos, ou pagamento das
promessas no caso de quem alcançou uma graça ou promessa como os devotos
dizem.
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Figura 11. Vista do Monte do Galo no topo do serrote. Fonte: Dados
da pesquisa (2013).

O último lance de escadas remete ao topo do serrote, onde está
localizada em primeiro nível uma imagem do galo, de porte médio, após essa
imagem temos outro lance de escadas que leva ao marco de inauguração do
espaço, que tem o formato parecido com o das estações, porém, com extensões
bem maiores em relação àquelas. Este marco também serve como lugar de orações
e de queima de velas como pude observar.
Por último, ao descer um lance de escadas, existe um espaço, que lembra
um corredor, servindo para separar o lugar mais alto do santuário, subi outro lance
de escadas e enfim, onde está localizado um cruzeiro retratando o momento da
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crucificação de Jesus Cristo. O cruzeiro marca o final do percurso; nesta parte final
do trajeto o fluxo de vento é constante e a sensação é agradabilíssima, o que traz
para quem o subiu a compensação de ter conseguido realizar esta tarefa árdua.

Figura 12. Cruzeiro do Monte do Galo. Fonte: Dados da pesquisa
(2013).

É interessante notar o quanto o espaço “Monte do Galo” é marcado por
elementos multivocais, que expressam as diversas vozes de quem o construiu e o
reconstrói continuamente, lá é possível observarmos as forças políticas, econômicas
e religiosas em suas relações e seus ajustes para conviver de forma harmoniosa no
mesmo ambiente.
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1.5 A festa de Nossa Senhora das Vitórias em 2013

A cidade de Carnaúba dos Dantas conta com algumas peculiaridades em
seus dias de festa. A maioria delas se dá devido a influência que o santuário Monte
do Galo exerce dentro do município e como ele interage com o circuito da festa. Em
virtude disso, as principais festas da cidade passaram a serem momentos em que o
número de visitas ao Santuário Monte do Galo se intensifica. E o que em algum
momento foi apenas uma festa de padroeiro local passou a ser caracterizado como
romaria.
A festa de Nossa Senhora das Vitórias, por sua vez, sem dúvidas, é a que
mais se destaca como uma festa híbrida, transitando o tempo todo entre ser uma
festa de padroeiro para a população Carnaubense e ser um momento de
peregrinação e romaria para os visitantes. O divisor de águas entre a festa de
padroeiro e a romaria se dá justamente pela chegada em massa dos visitantes a fim
de celebrar o momento junto à comunidade local.

Figura 13. Folder de divulgação da festa de Nossa Senhora das Vitórias. Fonte: Dados da
pesquisa (2013).

Os dias festivos no município ocorreram de maneira diferenciada das
demais festas que acompanhei. Em primeiro lugar, a Festa de Nossa Senhora das
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Vitórias aconteceu entre dois espaços da cidade – o Monte e a Rua – por isso houve
uma divisão de ritos para que todas as partes envolvidas pudessem vivenciar a
festa. Tendo como momento central do festejo o ritual de subir o Monte, a festa
iniciou no bairro e retornou várias vezes durante os dez dias em que ocorreu,
encerrando sua duração quando Nossa Senhora das Vitórias foi levada de volta ao
bairro.
Por se tratar de uma festa-romaria os nativos criaram algumas estratégias
para que os romeiros participassem dos rituais, no entanto, observei que os
momentos a eles destinados foram separados dos momentos destinados aos
nativos.
O exemplo disto foi que houve três procissões25, em que duas delas
levaram a santa do Monte a Rua, a primeira aconteceu no dia 15 de outubro de 2013
e a segunda no dia 24 de outubro do mesmo ano. No dia 15 de outubro, a festa
iniciou para os carnaubenses com uma procissão em que os nativos levaram a
imagem de Nossa Senhora para a igreja matriz, já no dia 24 aconteceu outra
procissão, nesta ocasião foram os romeiros que fizeram o mesmo percurso levando
a Santa do Monte a Rua.
A primeira procissão de início tinha o objetivo explícito de iniciar a festa
para os nativos enquanto a segunda tinha o objetivo implícito de iniciar a romaria
para os romeiros26. A impressão que ficou a partir da noite de 24 de outubro, após a
procissão dos romeiros, foi que a festa parou naquele momento de ser só mais uma
festa, e durante 24 horas se tornou uma romaria.
No dia seguinte, pela manhã um evento de encerramento marcou o fim
da romaria. Tal evento se refere à missa de encerramento da Festa de Nossa
Senhoras das Vitórias de 2013. O ritual ocorreu no Bairro Dom Adelino às 8:00 da
manhã do dia 25 de outubro, após a missa a maioria dos romeiros partiram de
Carnaúba dos Dantas.
O detalhe mais interessante nos eventos que ocorreram entre os dias 24
e 25 de outubro foi que a missa de encerramento não encerrou o festejo para os
nativos, apenas para os romeiros. Neste mesmo dia, houve uma procissão da Rua
ao Monte – que iniciou às 16:00 horas - seguida de uma missa de encerramento que
naquela ocasião encerrou, de fato, a festa.
25

Duas de início de uma de final de festa.
Foi o que compreendi a partir das observações realizadas.

26
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Os ritos acima e seus movimentos marcaram os circuitos que foram
realizados pelos romeiros durante a festa. Além disso, também delimitaram o espaço
de tempo em que a festa tornou-se uma romaria, voltando a ser a festa de padroeiro
com a saída dos romeiros da cidade.
A Festa de Nossa Senhora das Vitórias é, pois, considerada o principal
festejo para a população local. Como dito anteriormente, essa festa hibrida27 transita
entre dois universos: o da romaria e o da festa de padroeiro. Os eventos ritualísticos
se dissipam entre o Monte e a rua28.
A festa de padroeiro acontece, por sua vez, basicamente na rua ou centro
da cidade e a romaria acontece quase por completo no Monte ou bairro Dom
Adelino. A festa observada por si só, carrega consigo elementos de caráter
peregrinatório, pois, temos a protagonista da festa, a Santa Vitória, peregrinando de
um ponto a outro da cidade para presentear a todos os grupos de devotos em sua
festa.
A Santa peregrina se divide entre seus fiéis durante os dez dias em que a
cidade parou e comemorou sua festa. Assim como os romeiros e os peregrinos se
deslocam de suas cidades de origens para vir prestigiar “Nossa Senhora das
Vitórias”, é como se a santa também realizasse um circuito de peregrinação durante
sua própria festa.
O circuito realizado pela Santa em 2013, por sua vez, iniciou na cidade de
Natal no mês de agosto daquele ano. Nossa Senhora visitou sessenta e duas
residências de Carnaubenses ausentes como foi informado por dois diretores da
ARCA.
Além de peregrinar em Natal, a Santa também peregrinou por Carnaúba
durante sua festa. Até o dia quinze de outubro ela se encontrava pelo bairro Dom
José Adelino Dantas, no início da noite daquele mesmo dia ela iniciou sua
peregrinação do Monte a Rua e sua participação na festa e na romaria.
A imagem da santa ficou na Rua do dia 15 ao dia 23 de outubro, voltando
ao Bairro Dom Adelino na manhã do dia 24. Santa Vitória permaneceu no Bairro
durante todo o dia até às 18:00 horas da tarde quando foi levada em procissão com
seus fiéis romeiros.
27

No sentido de se reconfigurar, de não seguir um fluxo contínuo em seu percurso.
Quando afirmo que esses eventos se dissipam entre o Monte e a Rua, quero explicitar como os
eventos são divididos entre o espaço onde o santuário está situado, um espaço de romarias e
peregrinações e o espaço da festa, o centro da cidade ou a rua.
28
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Após a novena a imagem da Santa volta para o Bairro onde continuou até
o momento da missa no dia 25 de outubro pela manhã. Com a saída dos romeiros, a
imagem voltou para a rua onde permaneceu até às 16:00 horas daquele dia e sua
peregrinação continuou até que retornasse ao Bairro e a igreja de Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro às 17:00 horas do dia 25 de outubro de 2013.
Um ponto interessante durante a peregrinação da Santa foi de fato ela ter
levado os romeiros, que permanecem todo o ano, nos limites do Bairro para a rua ou
centro de Carnaúba dos Dantas. Um momento onde os peregrinos se uniram à
Santa na sua peregrinação e saíram dos limites do bairro Dom José Adelino Dantas.
Essa festa a responsável pelo retorno dos filhos ausentes, em massa,
para sua terra. Além, de trazer para a cidade uma grande quantidade de fiéis. Por se
tratar de um momento tão especial para o contexto local, essa festa é conhecida
como a festa de Outubro, a melhor festa da cidade.
Os dias de festa são intensos, é momento em que os participantes ficam
ocupados planejando coisas para fazer durante a festa e executando parte delas.
Cada grupo de atores se preocupa em realizar suas ações durante a festa. É o
momento em que mais se encontram uma diversidade de atores envolvidos. Alguns
em caráter permanente e outros em caráter transitório.
Para os nativos presentes há diversas expectativas com relação esse
evento. Os papéis são diversificados, pois atuam em âmbitos específicos como no
comércio, nas atividades religiosas, sociais e culturais. Pensam na participação da
comunidade e dos romeiros, nos fogos, girândolas, leilões, quermesses, nas bandas
de rua.
Já os comerciantes vislumbram as festas com interesses lucrativos, os
que vivem do comércio de roupas e sapatos no centro da cidade compram artigos da
moda para vender à população, pois é comum que todos queiram comprar roupas
novas para o evento.
Para os representantes da igreja católica, padre e freiras, há uma
intensificação de suas atividades religiosas, assim como para os católicos
praticantes da cidade, já que há no período muitos eventos de caráter religioso para
participarem.
Para os jovens que não são religiosos há festas e bares a disposição nos
dias de festa, onde podem socializar, paquerar, dançar e beber a fim de se
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divertirem nesses momentos pontuais que só ocorrem em momentos específicos do
ano.
E por fim, para os políticos há arrecadação de impostos a partir do
comércio ocorrente na festa. Eles também aproveitam esses momentos para se
promoverem, ajudando nas noites de novenas e tendo seus nomes divulgados além
da própria divulgação da “cidade-santuário”, como é chamada e que aumenta o
número de visitantes que se dirigem à cidade.
Embora

tenha

enumerado

os

grupos

acima

com

determinadas

características, esclareço que nenhum deles se limita a apenas uma motivação no
contexto festivo. É necessário perceber, então, que as características de alguns
grupos citados ultrapassam os limites das categorias que enumerei, pois ambas
transitam entre um universo festivo e outro, sendo heterogêneas e possuindo
vontades e intenções distintas a depender dos sujeitos envolvidos.
Além da imagem da Santa peregrina, contei com vários atores que
também se deslocaram durante a festa.

Os grupos que vieram de fora para

comemorar e rememorar são divididos em dois: os carnaubenses ausentes e os
romeiros.
Os carnaubenses ausentes são, pois, todos os filhos ausentes que
residem fora de Carnaúba dos Dantas. No entanto, percebi que são intitulados de
por essa alcunha somente os indivíduos que participam da ARCA.
Durante os dias da festa muitos filhos ausentes retornam para a cidade,
sem dia e hora marcados. O que difere do grupo de Carnaubense ausente, já que
esses chegam a um sábado de festa previamente escolhido ano após ano. Os filhos
ausentes associados da ARCA contaram com uma recepção calorosa e muitos deles
foram homenageados na cerimônia de entrega das Comendas honrosas.
Os associados gozaram de um tratamento diferenciado em relação aos
demais filhos ausentes, houve uma novena a eles dedicada e o nome dos principais
integrantes do grupo foi amplamente comentado. O grupo supracitado teve seus
dias de chegada e de partida marcados por prestígio e comemoração o que não
aconteceu aos demais filhos ausentes que se mantiveram despercebidos enquanto
categoria “ausente”.
O grupo que mais se destacou, pelo número de envolvidos no percurso,
foi o dos romeiros. Esses iniciaram seus percursos ao saírem de suas residências
em plena quinta-feira - e se dirigirem para Carnaúba dos Dantas a fim de realizar o
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ritual de subir o Monte e de acompanhar a santa nos principais momentos da festa só retornando no dia seguinte.
Os romeiros entram em cena apenas nos momentos de romaria, porém
participam ativamente dos ritos desde o instante em que chegam em Carnaúba dos
Dantas, subindo o Monte do Galo para pagar suas promessas ou cumprir o ritual
peregrinatório. Participam da procissão, da novena e da missa e muitos se deslocam
até a cidade para aproveitar as festas de rua, os bares e serestas. Ou seja, em
menos de 24 horas os romeiros participam de muitos eventos simultâneos da festa.
Dentre as principais características desse festejo, destaco o fato dele se
desdobrar em uma romaria dentro da festa. O evento tornou-se um momento onde
circulam uma diversidade de atores que tentam vivenciar a festa ou alguns dos
principais momentos dentro dela de maneira ativa.
Como mencionado anteriormente, é a partir da chegada dos romeiros que
a festa de Nossa Senhora das Vitórias toma outro rumo. Ela deixa de ser mais uma
festa de padroeiro e passa a ser uma romaria. Junto à chegada dos romeiros o
espaço festivo também se transforma.
A festa sai, por conseguinte, um pouco da rua e vem para o Monte do
Galo, ela deixa de ser um evento para os nativos e passa a ser um evento também
dos romeiros. Com a chegada dos romeiros o ethos29 festivo se modifica e
permanece modificado até o momento em que o grupo deixa o evento.
Ao adentrar o espaço da Festa de Nossa Senhora das Vitórias, os
romeiros modificam o caráter que ela tinha até a noite anterior, é o momento em que
ela se hibridiza e deixa de ser algo festejado internamente para os de “dentro” da
cidade e inicia uma mudança de sentido, pois se torna um momento direcionado aos
visitantes, os de “fora” da cidade.
A interação entre os dois grupos modificou o sentido que os rituais de
novenas alimentaram até a noite do dia 23 de outubro. Com o amanhecer do dia 24
o fluxo festivo se divide entre o centro e o bairro. Chegam às barracas, os ônibus e
as pessoas.
A igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que permanecia quase
que inativa durante os dias de festa, passa a noite aberta, abrigando parte dos

29

O sentido da festa de padroeiro propriamente dita, passa a ter um sentido de peregrinação.
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romeiros e as freiras rezando o terço, pregando a palavra de Deus e cantando
louvores junto ao grupo que permanece no local.
Começam, então, as peregrinações, o pagamento de promessas e o subir
e descer de ladeiras. Os novos fluxos e rituais que passaram a acontecer durante a
festa iniciam a partir dessa situação de contato entre universos religiosos, simbólicos
e culturais.

Entretanto, apesar de qualquer ritual religioso, não importa quão
aparentemente automático ou convencional (se é verdadeiramente
automático ou meramente convencional, não é religioso), envolver
essa fusão simbólica do ethos com a visão do mundo, são
principalmente os rituais mais elaborados e geralmente mais públicos
que modelam a consciência espiritual de um povo, aqueles nos quais
são reunidos, de um lado, uma gama mais ampla de disposições e
motivações e, de outro, de concepções metafísicas. Utilizando um
termo muito útil introduzido por Singer, podemos chamar essas
cerimónias totais de "realizações culturais" e observar que elas
representam não apenas o ponto no qual os aspectos disposicionais
e conceptuais da vida religiosa convergem para o crente, mas
também o ponto no qual pode ser melhor examinada pelo observador
a interação entre eles (GEERTZ,2013 p. 83).

A fusão entre os dois ethos religiosos- festa de padroeiro e romaria propiciou a constituição de uma festa diferente das demais festas que ocorrem pela
região Seridó. A Festa da Santa Vitória apresenta dois dias que demarcam uma
mudança brusca nos ritos e no próprio sentido festivo.
São, então, dois dias em que a festa de padroeiro abre espaço para a
romaria e nesses dois dias o grupo nativo divide seus espaços religiosos e profanos
junto a outro grupo. As práticas culturais de ambos os grupos se encontram e dão
vazão a outro tipo de ritual, a outro tipo de festejo que culmina em uma nova
experiência junto ao sagrado.
Até o dia 23 de outubro o grupo dos carnaubenses presentes foram os
que mais participaram dos eventos, durante a festa, pela própria condição de residir
no município. Esse grupo participou ativamente da festa durante seus dez dias de
duração. Porém, nos últimos momentos do evento, ficaram à margem dos rituais em
virtude da romaria e da atenção estar voltada para os romeiros.
Nos dias de romaria a festa tem seu público aumentado. Foi estimado, por
conseguinte, que entre 8 e 10 mil pessoas entre filhos ausentes e visitantes
desembarcaram na festa de 2013 - quantitativo de pessoas semelhante ao número
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de habitantes da cidade. Assim, a véspera da festa é considerada pelos nativos
como o melhor dia de toda a festa, pois é este o momento em que a romaria inicia
dentro da festa que se estendeu até o último dia da festa da padroeira na manhã
seguinte.
Devido ao grande contingente de peregrinos que nos dois últimos dias
estavam na cidade, notei que participação dos nativos nos ritos foi ofuscada em
virtude de iniciar uma romaria da/na festa. Desta forma, o grupo nativo perdeu parte
do seu espaço para que outro grupo também pudesse festejar o dia da padroeira do
Monte do Galo.
Ao adentrarem o festejo, o grupo de romeiros afeta, por conseguinte, o
momento de tal modo que os ritos se estendem para outro espaço, o Santuário
Monte do Galo. Antes da romaria, a festa não chega a subir o serrote, embora ela
inicie no Bairro Dom Adelino, somente com a chegada dos romeiros o Santuário se
tornou mais um dos palcos da festa.
É a partir do contato entre os grupos, então, que a festa da padroeira do
Monte do Galo se torna uma romaria e nesta modalidade o grupo que se destaca é
outro; são os que vêm de fora, os romeiros que já fincaram raízes na cidade.
O caráter heterogêneo da festa e de seus rituais ocorreu entre os dois
últimos dias de festa – entre o final da tarde do dia 24 e o início da manhã do dia 25totalizando umas 12 horas de intenso ir e vir de pessoas. Esses dias foram
considerados os momentos ápices do festejo onde se intensificou a romaria e a
peregrinação ao Monte do Galo, rodeada de atos de fé, pagamento de promessas,
de bebedeiras, de forró e de pedintes.
Os romeiros desembarcaram pelo bairro Dom Adelino em grande
quantidade. Eles ocuparam as ruas, a igreja e até mesmo as residências de alguns
nativos. O espaço principal passa a ser o bairro Dom Adelino. A população da
cidade dobra de quantidade, os vendedores ambulantes tomam conta das ruas do
bairro, o número de pedintes também aumenta nos dias 24 e 25 de outubro.
No entanto, tudo acontece muito rápido, eles chegam durante a tarde e a
noite do dia 24 e retornam para suas cidades ainda pela manhã do dia 25. Nesse
intervalo de tempo o Santuário transborda fé e o circuito festivo se torna um circuito
de peregrinação. Porém, quando menos se espera eles se vão e a romaria voltou a
ser uma festa de padroeiro somente para que o festejo fosse encerrado.
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1.6 Os caminhos da festa

As festas têm tempo e espaço demarcados e por isso o caráter especial de
cada uma delas. Neste evento especificamente, notei alguns momentos mais
especiais, os finais de semana e o término da festa. Por ter um período de duração
de 10 dias, os nativos fizeram o máximo para que a festa fosse bem atrativa e
participada pelos católicos todos os dias.
Porém, não foi difícil perceber que existiram dias mais propícios para se
vivenciar a festa. Estes momentos vieram acompanhados de outras situações e
eventos que trouxeram mais fiéis para a igreja e mais pessoas para a cidade. Os
dias em que mais observei aqueles fluxos foram no final de semana e nos últimos
dias de festa.
A celebração das novenas durante a semana animou a comunidade católica,
afinal, a chegada da festa inicia um novo tempo onde as pessoas deixam sua vida
cotidiana e entram em momento diferente, onde a fé é comemorada em forma de
festejo, pois chegou o mês de outubro, o momento em que Nossa Senhora das
Vitórias foi para perto de seus fiéis em sua festa.
A festa de Nossa Senhora das Vitórias contou com grande participação dos
nativos locais. Durante os primeiros dias de festa e também no meio da semana, a
festa manteve basicamente a mesma estrutura noite após noite. Às 19:30 iniciava a
novena que transcorria bastante movimentada.
Muitas crianças acompanhadas de seus pais, muitos adolescentes - parte
deles, notavelmente, participou de grupos religiosos-, adultos e idosos compunham
os rituais das novenas. Todas as noites um padre de paróquias vizinhas era
convidado a celebrar a novena junto ao Pároco local.
Do lado de fora a banda Marcial assistia todo o ritual e também tocava em
momentos determinados. Havia, também, pequenas barracas montadas na calçada
da igreja, nelas em muitas noites os grupos de jovens e de casais vendiam lanches
para os participantes da missa ao término da mesma. Na penúltima noite a novena
foi celebrada pelo bispo.
Mesmo nos dias em que não havia outros eventos após o término da
novena, a organização da festa tratou de oferecer aos participantes uma
confraternização. A estrutura da festa que observei nesses dias considerados mais
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calmos, sempre seguia seu fluxo entre o rito religioso, as músicas populares e a
gastronomia, permanecendo seguindo um padrão em determinados dias.
O padrão estabelecido nessas noites era o seguinte: novena – apresentação
da banda marcial – quermesse. Percebeu-se, então, que este era um esforço
conjunto de alguns grupos religiosos que tentavam atrair mais pessoas para a igreja
e deixar a rua mais movimentada.
De fato, esses movimentos pós-novena conseguiram deixar esses dias mais
agradáveis além de preencher o tempo da festa, fato constatado ao conversar com
as pessoas que se aglomeravam na frente da igreja quando a novena acabava.
Carnaúba dos Dantas não contava com nenhuma outra atração além da banda
marcial e das quermesses na calçada da igreja, em virtude da falta de outros
eventos, a banda marcial tornou-se uma atração a mais durante a festa.
O primeiro final de semana da festa foi bem movimentado para os
moradores da cidade. O momento festivo trouxe consigo outros eventos culturais
que animaram os moradores da cidade. Acredita-se, então, que os eventos paralelos
que ocorreram na cidade durante a festa foram intencionais, como se de todas as
festas que ocorrem na cidade, àquela festa seria o evento adequado para se
realizarem outras solenidades importantes.
Dentre as solenidades houve, por conseguinte, entrega de comendas
honrosas, entrega de título de cidadão carnaubense, Reencontro dos ex-alunos da
Escola Caetano Dantas, Cavalgada em Homenagem a Nossa Senhora das Vitórias
e a comemoração do aniversário da Rádio 93 FM.
Todos aqueles momentos ocorreram no mesmo final de semana,
exatamente antes do término da festa. Estes outros eventos aconteceram por outros
espaços da cidade, alguns durante o dia e outros após a novena entre os dias 18, 19
e 20 de outubro.
O dia 18 de outubro iniciou com uma cavalgada que contou com a
participação de vaqueiros de toda a região Seridó. Este tipo de prática é comum em
todas as cidades circunvizinhas, após caminharem pela cidade os vaqueiros foram
participar de um almoço coletivo organizado por um grupo de nativos. A noite houve
a celebração da novena ao término desta houve uma cerimônia de entrega do título
de cidadão carnaubense em um clube da cidade, o CEJUC.
Durante o dia 19 de outubro as expectativas eram grandes, pois, o sábado
da festa é sempre marcado pela chegada dos Carnaubenses ausentes. Na
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programação da Festa de Nossa Senhora das Vitórias de 2013 o dia 19 de outubro
foi dedicado aos carnaubenses ausentes que saíram em caravana da cidade de
Natal para Carnaúba dos Dantas por volta das 6:00 horas da manhã, com chegada
marcada para às 10:00 horas. Tradicionalmente, a cidade recebe uma caravana de
carnaubenses ausentes radicados principalmente em Natal, que são calorosamente
recepcionados por uma multidão de moradores e em 2013 não foi diferente.
A chegada dos ausentes, por sua vez, foi um momento bem aguardado e
festejado pelos nativos que residem na cidade, afinal, seus parentes estavam
chegando para celebrar a festa. Acompanhados da orquestra Filarmônica 11 de
Dezembro, a caravana seguiu em cortejo com a imagem da Santa Peregrina até a
Igreja Matriz, onde em ato solene, as autoridades recepcionaram os conterrâneos.
Chegou o dia e a noite (da novena) dos Carnaubenses ausentes.
A novena deste dia também contou com a participação da Governadora do
Estado, a senhora Rosalba Ciarline e por causa da sua presença muitos fiéis
estavam um pouco inquietos durante a novena. Ao término da celebração o centro
da cidade estava bastante movimentado em virtude de uma cerimônia pública de
entrega de Comendas honrosas para nativos presentes e ausentes.
As comendas levavam, por conseguinte, o nome de dois Carnaubenses
ilustres: Donatilla Dantas que foi poetiza e escritora e de Tonheca Dantas músico e
compositor da Valsa Royal Cinema. Essa cerimônia aconteceu em frente ao
palanque armado para as festas de forró, na principal rua do centro de Carnaúba
dos Dantas e contou com a participação da Governadora supracitada (apenas no
início), de prefeitos das cidades vizinhas e autoridades locais.
Durante o evento alguns grupos culturais do Rio Grande do Norte se
apresentaram como o grupo de dança “Macambirais” da cidade de Passa e Fica, a
Orquestra Sanfônica de Parelhas, o cantor Carnaubense Carlos Luciano e o grupo
de metais Tonheca Dantas e a apresentação da orquestra Filarmônica 11 de
dezembro.
Nessa mesma noite também houve uma feirinha cultural próximo à
cerimônia, a feirinha era uma mostra de artesanato dos carnaubenses. Ainda nessa
rua, muitos bares estavam abertos e muitas pessoas estavam bebendo e
conversando. Embora fosse um sábado e tivesse muitas pessoas pela cidade, não
houve nenhum forró nesta noite e antes da madrugada o movimento de pessoas
pelo centro já era bem pequeno.
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A expectativa de muitos jovens era que chegasse o dia 20 de outubro, pois o
comentário na cidade era de que seria a melhor festa de forró, afinal, era o
aniversário da radio 93 FM que pertence ao senhor Zeca Pantaleão (ex-prefeito da
cidade). As expectativas sobre essa festa eram muitas, principalmente por parte dos
mais jovens que não paravam de comentar que naquela noite sete bandas iam se
apresentar e que a festa seria até a manhã do dia 21.
O dia 20 começou bastante animado, às 8:30 da manhã houve a missa
dominical na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A missa contou com
grande participação dos romeiros e de nativos presentes e ausentes e antes do final
desta celebração houve um convite para que a população participasse de um evento
que iniciaria às 10:00 da manhã na Escola Estadual Caetano Dantas. Esse evento,
tão comentado e divulgado na cidade, foi organizado pelos carnaubenses ausentes
que chegaram à cidade desde o sábado para celebrar sua noite de festa como é de
costume.
O evento tinha o nome de “Primeiro encontro dos ex-alunos da escola
Caetano Dantas” e a intenção deste encontro era de trazer antigos colegas de
classe para socializar ao ver fotos antigas do tempo em que todos moravam na
cidade e estudavam na escola.
As fotos foram, pois, digitalizadas e impressas em tamanhos maiores e
embora o evento tenha sido organizado pelos ausentes, as imagens foram cedidas
por toda a população. Os organizadores presentes foram em muitas casas perguntar
se as pessoas possuíam fotos da infância e adolescência relacionadas à escola.
O resultado foi uma “viagem ao tempo” como pude ouvir inúmeras vezes
naquela manhã e tarde. Os ambientes da antiga escola foram tomados por fotos que
retratavam não só a vida estudantil, mas, acontecimentos importantes da cidade.
Muitos carnaubenses ausentes almoçaram pelo local que contou até com música ao
vivo.
As 19:30 do dia 20, iniciou mais uma novena bem participada pela
população local, pois grande parte dos ausentes já havia voltado para as cidades em
que residem e os romeiros só estiveram pelo bairro durante a manhã. Mesmo assim
a cidade estava bem movimentada, muitas pessoas de municípios próximos já
começavam a chegar para a festa de rua, os bares estavam lotados desde o final da
tarde e não fecharam por causa da novena.
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As 21:30 uma grande concentração de pessoas próximas ao palco e sobre a
praça Caetano Dantas já aguardava pelo início da festa da rádio. Dentre as festas
de rua esta foi a que mais atraiu pessoas e se arrastou até às 7 da manhã do dia
seguinte.
As novenas que aconteceram entre os dias 21 e 23 de outubro já
sinalizavam a insuficiência de lugares na igreja para atender aos fiéis que
participavam das celebrações. Muitas pessoas assistiam as novenas de pé nos
corredores e na calçada da Matriz, outros assistiam das calçadas de suas casas,
onde colocavam cadeiras ou sentavam em batentes. Os padres se revezavam noite
após noite celebrando novenas bem animadas e participadas.
Os temas das pregações eram voltados para preocupações locais, como a
seca, a violência já estabelecida nos interiores, as drogas e também de temas mais
conhecidos em cerimônias católicas como o arrependimento e a salvação. No final
das pregações, alguns padres citaram a fé na Santa Vitória voltando o tema sempre
para os milagres pelos quais ela intercedeu e de como muitas pessoas já foram
ouvidas e atendidas em suas preces e que por isso sobem o Monte e pagam suas
promessas.
Após a novena do dia 23 houve uma festa de forró na rua, as pessoas se
divertiam, dançavam e bebiam. Muitos nativos comentavam que embora a banda
fosse boa, festas no meio de semana são fracas e de fato, essa festa não lotou o
centro da cidade como as pessoas queriam, mesmo assim o forró foi até às 4:00 da
manhã.

1.6.1 A véspera da festa

Durante o dia 24 de outubro o clima era de muita expectativa, embora
fosse uma terça-feira a cidade estava muito agitada, havia muitas pessoas chegando
pelo centro de Carnaúba dos Dantas, sobretudo jovens interessados na festa com a
banda de forró “Farra de rico” que iria tocar a noite e aparentemente estava no auge
da fama na região. Andando pelo centro, percebi que as lojas estavam bem
movimentadas, muita gente querendo comprar a roupa da festa de última hora,
afinal, estar em uma festa de padroeiro com roupas já usadas anteriormente não é
nada agradável para os nativos.
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As ruas do centro já contavam com um movimento nos bares e o trânsito
na rua central, já impedido desde o começo da festa, por causa de um palanque
montado, deixava o local bem propício para as pessoas iniciarem sua comemoração.
O cenário da rua era basicamente este, comércio lotado, bares abertos e
muitas pessoas bebendo. As pessoas que estavam transitando pelo centro eram os
nativos presentes e ausentes e jovens das cidades circunvizinhas que começavam a
chegar para se hospedar na casa de amigos e esperar pela festa de rua.
Em outro ponto da cidade a história que se passava era bem diferente foi
neste momento que os romeiros começaram a chegar ao Bairro Dom José Adelino
Dantas. No final da tarde do dia 24 os primeiros ônibus começam a chegar. Aos
poucos o bairro começa a ser “tomado” pelos romeiros. O Monte do Galo, que até
este momento estava apenas sendo representado nas falas dos padres, tornou-se
cenário de grande fluxo de pessoas que subiram o serrote por vários motivos, dentre
eles, destaco o pagamento de promessas.
Neste dia o número de ambulantes começou a aumentar, as barracas de
vendas tomam conta das ruas. Além dos romeiros e dos ambulantes, um expressivo
número de pedintes também começou a se aglomerar pelo bairro e em poucas horas
o Monte do Galo estava coberto por pessoas.
Segundo informações da polícia militar, em poucas horas haviam chegado
na cidade de 8 a 10 mil romeiros. Neste momento, o bairro se transformou no palco
principal do ritual de onde saiu a procissão que levou a imagem de Nossa Senhora
das Vitórias para a Matriz. Esse retorno a matriz é nomeado de “procissão dos
romeiros”.
De fato, o acompanhamento da imagem da Santa durante a procissão foi
realizado em massa pelo grupo. A procissão saiu do Bairro Dom Adelino por volta
das 18:00 horas e os romeiros se revezaram na tarefa de carregar a imagem sob
seus ombros durante mais de um quilômetro.
O percurso da procissão dos romeiros seguiu pelas principais ruas da
cidade, havendo acompanhamento da filarmônica e de um carro de som. Quando o
padre e as freiras, por sua vez, paravam de rezar por alguns instantes, a banda
começava a tocar. Os romeiros rezaram e cantaram junto ao padre, as freiras e a
duas pessoas que iam cantando em cima do carro de som a fim de animar a
procissão.
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Ao chegarem à igreja matriz de são José, poucos romeiros conseguiram
um lugar para sentar dentro da igreja, a maioria assistiu à celebração da novena em
pé e do lado de fora da matriz. Alguns outros romeiros conseguiram entrar na igreja
e assistir à celebração de dentro dela, porém, mesmo assim, a maioria deles
também assistiu a novena em pé. Dentro da igreja, estavam os nativos que não
participaram da procissão, pois afinal, ela foi destinada aos romeiros. A procissão
dos nativos só aconteceu quase 24 horas depois, ao final da tarde do dia 25 de
outubro.
Bem acomodados e vestindo roupas elegantes estavam os nativos dentro
da igreja. Do lado de fora, visivelmente cansados e suados permaneceram os
romeiros. A imagem que observei dos grupos que participavam do ritual deixou duas
coisas claras: a divisão das pessoas e a divisão da festa em si.
Os romeiros não conseguiram se misturar aos nativos, pois a própria
estrutura interna da igreja não proporcionou uma interação maior entre os grupos.
Saber quem era romeiro e quem era nativo não foi uma coisa difícil para quem
estava observando atentamente, pois a população Carnaubense estava bem
diferenciada dos que a visitavam, tanto nas suas características físicas30 quanto no
modo como se vestiam - de maneira mais elegante - foi possível identificar quem era
nativo e quem era romeiro, sobretudo na minha condição de nativa ausente.
Após a novena houve uma apresentação teatral próxima a igreja, nela foi
retratada a história do Monte do Galo sob o tema de “Auto de Nossa Senhora das
Vitórias” com muitas músicas. No entanto, notei que a apresentação contou uma
história bem parecida com a história do nascimento de Jesus Cristo ao invés da
história que o próprio nome da peça indicava que seria apresentada. Muitos
romeiros e nativos foram assistir a peça e o restante das pessoas que saíram da
igreja se dissiparam pela cidade.
Finda a novena, e romeiros e nativos tomaram rumos diferentes pela
cidade. Muitos nativos voltaram para suas casas e só retornaram aos festejos no dia
seguinte. Os carnaubenses que gostavam de forró tenderam a ir para casa mudar de
roupa, afinal, repetir a roupa não é uma opção que agrade a maioria e também,

30

Quando falo de características estéticas, me refiro ao fato de que os nativos têm traços muito
parecidos e em geral são muito brancos, afinal, são descendentes de holandeses que desbravaram a
região.

99

certas roupas que usaram para ir à igreja não eram compatíveis com as roupas
usadas para festas de forró.
Também houve nativos que já ficaram na rua pelos bares ou pelo parque
de diversões. Com relação aos romeiros, parte deles voltou para o bairro Dom
Adelino, muitos outros ficaram na rua esperando pela festa e enquanto não
começava alguns se dirigiram aos quiosques e bares para comer e beber. Duas
bandas de forró tocaram nessa noite, a primeira iniciou seu show por volta das 22:30
e a segunda banda só veio a tocar entre duas e três da manhã. Durante o forró
observei uma divisão entre as pessoas presentes, como se não houvesse interesse
de socializar; os romeiros estavam, em geral, mais próximos do palco, já os nativos,
se posicionavam do meio para o final do espaço. Apesar de ocuparem o mesmo
lugar, os dois grupos não interagiam.
O forró durou até o amanhecer do dia. Durante a madrugada, ao voltar
para o bairro Dom Adelino, percebi que por lá a noite também foi movimentada.
Alguns bares contrataram seresteiros que tocaram para os romeiros durante toda a
noite, outros romeiros que permaneceram nos arredores da igreja, estavam
dormindo pelas calçadas ou rezando o terço.
Um fato muito interessante e necessário de ser pontuado é que durante
todo o ano e entre todos os festejos religiosos, percebi que a festa de Nossa
Senhora das Vitórias foi o único momento em que os romeiros saíram dos limites do
Bairro Dom Adelino e estenderam seu circuito de romaria até o centro de Carnaúba
dos Dantas. Nas demais ocasiões, durante os festejos acompanhados, em nenhum
outro momento eles se misturaram com o povo da rua.

1.6.2 O dia da Festa

O dia 25 de outubro iniciou muito barulhento, os fogos de artifício soltados
em cima do Monte do Galo eram quase incessantes, o barulho das pessoas que
transitavam de um lugar para outro, as conversas paralelas, vendedores oferecendo
suas mercadorias, além das convocações dos fiéis para a missa de encerramento
realizada pelas freiras na igreja não permitiam que as pessoas que estavam no
bairro conseguissem descansar após o forró da noite anterior. Alguns romeiros
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passaram a noite em oração junto à imagem da Santa que havia retornado para o
bairro na noite anterior, após o encerramento da novena.
A manhã do dia 25 de outubro de 2013 começou bem agitada, entre fogos
de artifício soltados em cima do Santuário, avisos feitos pelas freiras e locutores de
que a missa de encerramento estava para começar e que não seria realizada dentro
da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 31 e sim na quadra de esportes do
bairro. Às 8:00 da manhã iniciou uma missa que foi divulgada como de
encerramento da festa. Porém, como coloquei anteriormente, ela encerrou a festa –
romaria- somente para o grupo dos romeiros.
Um elevado número de fiéis, cerca de duas mil pessoas, participou do
encerramento da festa. Ao término da missa muitos ônibus começaram a deixar a
cidade e até o meio-dia quase todos os romeiros já haviam partido de Carnaúba dos
Dantas.
Com a saída dos romeiros, saíram de cena os vendedores ambulantes,
restando poucas barracas armadas e um silêncio que reinou por toda a parte até o
final da tarde daquele dia.
No início da tarde, por conseguinte, a imagem de Nossa Senhora das
Vitórias voltou para a igreja matriz de São José. As 16:00 horas houve a missa de
encerramento, seguida da procissão dos Nativos que levou a imagem de volta para
o bairro Dom Adelino, para que desta vez ela ficasse no bairro por um ano
esperando pela festa seguinte.

31

Como a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro não era grande suficiente para acolher a
todos que iriam participar do ritual de encerramento da festa, a missa foi realizada em uma quadra de
esportes no bairro.
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CAPÍTULO II
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Neste capítulo, faço uma reflexão sobre as relações estabelecidas entre
os nativos e os romeiros a partir do espaço “Monte do Galo”. Tomando o Santuário
como eixo central para pensar as inter-relações entre os grupos, me propus a
pensar, a partir da festa de Nossa Senhora das Vitórias de 2013, como cada um dos
grupos, inclusive os subgrupos, situou-se durante o evento e como cada um deles
reelaborou seus espaços a partir dos ritos e festividades que participaram.
Observando os grupos e partindo de alguns depoimentos colhidos nas entrevistas,
surgiu o embasamento para a discussão sobre o modo como eles se mantêm
disputando e buscando seu lugar na festa.

2.1 Os cenários sagrados e profanos: momentos que se completam e se misturam

Diante das abordagens feitas anteriormente, pode-se perceber o quanto
os eventos religiosos no universo católico brasileiro não se dissociam em seus
momentos sagrados e profanos. Na verdade, é facilmente observável que os
momentos sacros religiosos e profanos festivos se complementam, dando sentido ao
que conhecemos por religiosidade popular.
Em um contexto de grande hibridez, Hannerz(1997) e de adaptação
constantes, pode-se afirmar que as festas religiosas desempenham no universo
cultural católico um elo entre os vários públicos que fazem parte desse contexto.
Como já afirmado anteriormente, a cidade de Carnaúba dos Dantas conta
com algumas peculiaridades referentes ao santuário Monte do Galo, uma delas foi a
construção do único museu da cidade sob o cruzeiro, precisamente, no início do
percurso, o qual foi batizado como museu histórico de Nossa Senhora das Vitórias.
A construção de uma praça voltada exclusivamente para a encenação da
paixão de Cristo, assim como para missas durante festejos religiosos, também
chamam a atenção, já que foi a única praça construída no bairro Dom José Adelino
Dantas32). Festejos a santos, ocorridos no bairro também são passíveis de um olhar
atento, como é o caso de Santa Luzia.
A ida da imagem de Nossa Senhora das Vitórias para a matriz de São
José, a fim de participar da festa dedicada a outro santo, o fato da própria festa da
Santa Vitória ocorrer, em sua maior parte, na igreja matriz, também demonstra a
32

O qual me refiro como Monte do Galo, já que é por esse nome que os nativos e os romeiros se
referem ao bairro.
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reorganização espacial carnaubense em virtude da devoção a este símbolo
religioso.
No cotidiano das cidades mais distantes das capitais, as festas de
padroeiro ou festas populares, tem forte papel no tocante à vida da comunidade
(SILVA 2013; AMARAL 1998; DANTAS 2002).
Dessa forma, boa parte da população aguarda ansiosamente, ano após
ano, a chegada da festa seja por motivos religiosos ou não. Para que a festa de
Nossa Senhora das Vitórias ocorra da melhor maneira possível, os habitantes
planejam as ações e os eventos que são considerados fundamentais durante a festa
de outubro, visando tornar a festa de cada ano um momento considerado
inesquecível.
Os comerciantes trataram de investir em produtos da moda, em geral
roupas, sapatos, bijuterias que ligassem a moda contemporânea ao momento
festivo. A igreja organizou, juntamente com a comunidade como se daria a festa,
delegando a cada grupo uma responsabilidade.
Além disso, a prefeitura contratou bandas de forró para animar a cidade
nos principais momentos da festa. Os grupos voltados para ações socioculturais
também contribuíram, organizando eventos artísticos e festas durante os dez dias
em que Nossa Senhora das Vitórias foi festejada em Carnaúba dos Dantas.
No entanto, o que mais chamou a atenção, foram as situações
envolvendo a organização espacial durante as romarias, as festas de padroeiros e
os dias santos. Situações de contato que aconteceram de diversas maneiras e que
colocaram todos os atores envolvidos em posições de completude e que não
poderiam existir se não fossem estes momentos de peregrinação, em que as
diferenças culturais e identitárias abrem espaço para a vivência de eventos que
celebram a fé que é compartilhada por ambos os grupos.

2.2 Algumas relações estabelecidas entre os romeiros e a população local

Nativos se relacionaram com peregrinos e romeiros de maneiras variadas,
através das vias comerciais ou das vias religiosas. Como o grupo de peregrinos é
muito fluido e sua presença na festa é muito rápida e repleta de eventos
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programados, resolvi entender as relações entre os romeiros e nativos a partir do
ponto de vista dos nativos a fim de compreender como essas relações foram
negociadas dentro dos festejos que ocorreram no Monte do Galo.
Ao participar dos dois universos festivos, o dos romeiros e o dos nativos
em Carnaúba dos Dantas, percebi que as relações entre as categorias nativo e
peregrino se estabeleceram através de duas vias principais, a religiosa e a comercial
e as interpelações derivadas a partir desses dois âmbitos.
Em primeiro lugar, devido à grande frequência de visitas ao santuário,
muitos romeiros acabam familiarizando-se com as pessoas da cidade, em especial,
com aqueles que de alguma forma se beneficiam com a vinda deles. Isso ocorre em
virtude das próprias características espaciais, já que a infraestrutura da cidade é
insuficiente nos períodos onde o fluxo de visitantes é maior: a Festa de Nossa
Senhora das Vitórias, a festa de Santa Luzia e a Sexta-feira Santa.
Em virtude da falta de infraestrutura, para que os romeiros permaneçam e
retornem à cidade, os moradores acabaram desenvolvendo mecanismos como
alimentação, banheiros e demais infraestrutura durante a estadia desses na cidade
para a festa.
Há, portanto, nessas ocasiões um processo de negociação com as
caravanas para que os visitantes possam se alojar em suas residências, gerando
uma aproximação com grupos de visitantes. Em virtude desse tipo de
comportamento, os laços entre moradores e romeiros em muitas situações se
estreitam e, mesmo aqueles que não usufruem da estadia dos visitantes para
angariar recursos, demonstravam uma simpatia por estes, ao se preocupar com o
bem-estar dos que vêm pagar promessas à virgem das Vitórias.
A volta dos romeiros à cidade, condição necessária para manter a
grandiosidade do evento, só pode ser obtida através dessa relação de reciprocidade,
que possibilita a decisão dos romeiros retornarem ao Santuário para a festa
seguinte. Os nativos do bairro são os grandes responsáveis pelo acolhimento dos
romeiros à medida que o contato entre eles se dá de maneira contínua ano após
ano.
A relação de trocas entre nativos e romeiros surgiu a partir do
compartilhamento da fé em Nossa Senhora das Vitórias que culminou em um
processo de trocas simbólicas e materiais, principalmente, entre os nativos do bairro
e os romeiros que sempre retornam. Os nativos “dão” o seu santuário, suas casas,
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sua cidade e em troca recebem a fé dos romeiros, seu dinheiro e seu
reconhecimento. A reciprocidade estabelecida entre os grupos é uma das bases que
sustenta o lugar de cada um deles frente ao Monte do Galo.
Embora os romeiros beneficiem financeiramente os nativos, é comum
ouvir por parte dos Carnaubenses um pensamento relativo à condição social inferior
dos romeiros que foi apontada por vários nativos.
Durante as entrevistas, existiu uma reafirmação da identidade dos
romeiros, relacionada ao sentimento de piedade e de inferiorização que os nativos
alimentam com relação ao grupo dos romeiros quando se dirigem àqueles como
pessoas de muita fé, que sofrem muito e que chegam à cidade com pouco dinheiro.
Essa constatação também foi percebida pela pesquisadora Isabel Dantas, em seus
escritos sobre a festa de Nossa Senhora das Vitórias. Segundo Dantas (2002,
p.159)

[...] a grande maioria dos moradores entrevistados percebem-nos
numa condição de inferioridade, pobreza e estranheza em relação a
eles, e identificam-nos por diversos estereótipos, os quais
geralmente são associados a questões sociais e à tradição, e
implicam uma posição de discriminação social. Quando não os
identificam como "brejeiros", percebem-nos como "coitadinhos",
"pobrezinhos", "matutos", "abestalhados" ou "gente de muita fé",
dentre outros.” Ou seja, há uma referência aos romeiros, que pode
ser intencional ou não, com um caráter depreciativo.

Embora, grande parte dos moradores reafirmem, em vários momentos, as
qualidades inerentes à fé dos romeiros, os moradores sempre ressaltam fatores
como pobreza, enquanto algo inerente àqueles. Inclusive, a necessidade de uma
gama de roupas novas dos nativos e todos os momentos de separação nas
procissões e festas podem ser formas de se projetar em posição superior aos
visitantes romeiros.
Em outros momentos, no entanto, os nativos são bem enfáticos em
enaltecer características dos romeiros, como a repetição anual na realização das
romarias e a amizade que permanece com alguns deles que já frequentam a cidade
há anos:

[...] tem pessoas que a gente faz muita amizade também. Vem um
ano pra casa da gente, aí já o ano que entra essa pessoa já traz
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outras pessoas e assim, quando dá fé, a gente já tem quase uma
família no meio do mundo! Em Natal, vem gente de Natal, de
Campina Grande, desse meio de mundo... a gente faz amizade até
sem querer e, quando dá fé, a pessoa de natal liga... pronto, eu
tenho uma amiga de Natal que eu nem conheço a família dela, mas
todo o ano ela está aqui, em casa [...] (Vera Lúcia. Carnaubense
presente, entrevista realizada em 16 junho de 2009)

[...] assim, as pessoas têm que dar muito apoio aos romeiros... as
famílias que recebem [...] (Vera Lúcia, entrevista realizada em 16
junho de 2009)

[...] esses dias, ela já ligou, vem dia 5. Disse: vou pra casa de Vera...
e eu disse: eu num tenho o que oferecer mas, quando dá fé, chega..
e, a gente tem que abraçar todo mundo né? (Vera Lúcia, entrevista
realizada em 16 junho de 2009)

No que diz respeito à participação dos romeiros durante a festa de Nossa
Senhora das Vitórias, os habitantes de Carnaúba dos Dantas, em geral, demonstram
grande admiração pela maneira como aqueles vivenciam sua fé. Essa admiração se
reflete desde a maneira como os visitantes se deslocam para o município em
questão, às condições que eles se encontram no lugar durante o período em que
permanecem na cidade.
Para os moradores, todas as aflições pelas quais os romeiros passam,
apenas demonstram que sua fé é muito grande, pois, grande parte dos entrevistados
associa o tamanho da fé ao tamanho do sacrifício, principalmente levando em
consideração a renda da maioria das pessoas que por ali passam. Em geral,
oriundos da zona rural e com pouco grau de escolaridade.

Esse pessoal que eu falei, do brejo que é umas pessoas mais
humildes, que, de certa forma é quem conhece lá a região... eles
creem mais fortemente, eles gostam dessa coisa de promessa, de
vim pagar suas promessas que são realizadas e, quando são
realizadas, eles vêm agradecer aqui no santuário, a Nossa Senhora
das Vitórias. (Cláudio Roberto Dantas, Carnaubense presente,
entrevista realizada em 15 de junho de 2009)

De acordo com os dados colhidos, percebi as seguintes situações: os
habitantes de Carnaúba dos Dantas, ao se depararem com os visitantes enfrentando
certas condições adversas, porém, chegando à cidade, satisfeitos, desfrutando o
máximo dos momentos ali presentes, se admiram e tentam, ao máximo, colaborar
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com o bem-estar dos visitantes, afinal, eles são parte primordial para que os ritos
sagrados se efetivem, trazendo para o evento um caráter religioso diferente do que
os nativos costumavam ter no momento dos rituais.
A compreensão das romarias por parte dos nativos pode ser entendida como
uma vinculação entre sofrimento e sacrifício que faz com que o Monte do Galo tornese um espaço ainda mais sagrado em virtude dos romeiros levarem ao espaço uma
fé que ultrapassa qualquer dificuldade que tenham. Portanto, é possível afirmar que
a romaria em Carnaúba dos Dantas é feita para os de fora e pelos de fora. Os
romeiros tendem a ser mal vistos pelos nativos em várias situações, até mesmo
quando os nativos elogiam sua religiosidade tendem a tratá-los de maneira
pejorativa algo que reforça ainda mais a hierarquia entre os de dentro e os de fora
dentro da festa.

Aí ela disse: - ah minha filha, eu estou com 21 viagem em Carnaúba,
e... eu me sinto tão bem, maravilhosamente, quando eu chego
naquele monte. Aí ela era muito feliz quando disse isso... porque
você num vê que... esse pessoal que vem do Brejo, eles sentem
muito... assim... uma graça muito grande quando eles chegam
aqui!(Vera Lúcia, Carnaubense presente, em 16 junho de 2009)

O estreitamento das relações deriva, em grande medida, do fato dos
moradores abrirem as portas de suas residências para os romeiros em troca de
dinheiro. Porém, a relação de interesse inicial tende a ultrapassar os limites
comerciais, gerando outras situações que culmina na percepção de uma
religiosidade maior.
Para os nativos, a falta ou a pouca infraestrutura é um fator que necessita
ser sanado imediatamente, pois os visitantes que não conseguem estabelecer uma
relação de reciprocidade – que são a maioria - com os nativos ficam em condições
difíceis durante todo o período em que permanecem no local, ao que os
entrevistados reafirmam por vários momentos a necessidade de melhorias no local.

E, hoje, chega o pessoal na minha casa e eu recebo... porque eu já
sofri aqui sozinha. Todo ano eles vêm e eu acho que eles gostam
porque sempre repetem né? A mesma coisa, todo ano ta na minha
casa, e eu acho muito bom! (Maria Daguia Santos, Carnaubense
presente, em 16 junho de 2009)
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A partir das falas de alguns entrevistados, pude indagar que tipo de
relação comercial vem se estabelecendo entre nativos e visitantes ao longo dos
anos. Sabemos que alguns grupos de romeiros mantém o contato com alguns
nativos, porém, o fato é que a maioria dos visitantes não pode contar com este tipo
de parceria. Até mesmo pelo quantitativo de pessoas que chega ao bairro.
A falta de infraestrutura básica no bairro acabou gerando uma
desigualdade entre os próprios romeiros, pois, enquanto alguns contam com a
“ajuda” dos nativos, a maioria permanece à margem de um mínimo de conforto
possível. As duas pousadas existentes na cidade não dão conta de receber o
número de pessoas que vem para a festa, isso sem falar que, ao optar pela
pousada, o romeiro se distanciaria dos rituais.
Os romeiros que permaneceram nas ruas, sem opção de pagar por um
lugar para ficar, tornam-se sujeitos penalizados ao olhar da população local. Essa
diferença entre grupos de romeiros – os que têm onde ficar e os que não têm onde
ficar – acabou construindo uma diferença de status entre eles que vêm sendo
reforçada ano após ano durante as festas.

Mas, que aqui falta muita coisa pra os romeiros. Faltam banheiros,
falta hospedagem. Eu acho que devia ter mais infraestruturas
públicas para os romeiros... mas, falta muita coisa assim porque eles
ficam jogados no meio da rua, não tem banheiros pra irem. Tem uns
banheiros públicos mas é pouquíssimos, devia ter mais banheiros
públicos, mais atendimento em hospedagem, pra abrigar esses
romeiros...

Eles vêm pra ficar no meio da rua, sem ter um banheiro pra ir.
Passam a noite na festa de Nossa Senhora das Vitórias, a noite toda,
todo mundo jogado, com crianças, nos ônibus, passam no frio [...]
(Maria Goreti Dantas, Carnaubense Presente, 13 de dezembro de
2013)

Precisa melhorar... aqui precisa muito acolher aos romeiros... de um
negócio pra acolher os romeiros que não tem... não tem banheiros
suficientes pra ele, era pra ter um galpão pra eles ficarem, pra eles
se sentirem assim, mais a vontade! (Maria do Socorro, Carnaubense
Presente, 20/10/2009)

O monte do galo, aqui, ele tem muita falta de banheiro, tem falta de
estrutura de um lugar pra os romeiros pernoitarem e um lugar pra os
romeiros ficarem durante o dia. Aqui é tudo muito rústico né? Assim...
o acesso também pra pessoas deficientes, pessoas idosas também
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não é muito adequado, por que é uma ladeira muito grande, uma
pessoa deficiente, ou aleijada, ou já idosa não consegue subir direito
o monte do galo, né. Num existe, assim, um meio de locomoção, só
mesmo caminhando.” (Maria da Glória Dantas, Carnaubense
presente, em 16 junho de 2009)

Pude perceber, então, que ao longo dos anos os problemas relatados não
diminuíram. As entrevistas realizadas em anos diferentes apontam para as mesmas
situações problemáticas no tocante à estadia dos romeiros pelo bairro. Além disso,
com o fato de não haver uma estrutura básica para atender os visitantes, alguns
grupos acabaram se beneficiando dos nativos, ao estabelecer uma relação de
reciprocidade, em relação a outros que não têm contato com ninguém.
Os ajustes que moradores fizeram com umas poucas caravanas trouxe,
sobretudo, uma diferença entre o próprio grupo dos romeiros. Essa diferença é
reforçada à medida que os anos se passam e alguns grupos continuam ficando na
rua, nas piores condições, enquanto outros podem contar com o benefício de ter um
lugar para ficar.
No tocante ao relacionamento entre os grupos, existem dois vieses pelos
quais os moradores se pautam quando pensam sobre os romeiros que se dirigem ao
Monte do Galo, a vertente econômica e a vertente afetiva, no entanto, não dá para
se fazer uma separação total entre estas dimensões, pois, à medida que o tempo
passa, elas tendem a se entrelaçar mais. Nas romarias de Carnaúba dos Dantas, o
pensamento econômico torna-se afetivo e perpassa pela dimensão do rito religioso,
culminando em uma relação dicotômica entre os atores envolvidos.
Essa relação pode ser explicada à medida que os moradores relataram
gostar de receber as pessoas, mas, não deixaram de receber ajudas por parte
daquelas. Ou seja, o gostar se alarga até onde se estende a contribuição financeira
aos nativos destinada. Afinal, não se soube de nenhum relato em que algum
morador do bairro acolheu os romeiros, dentro de sua casa33, sem que recebesse
algo em troca.

33

Neste caso, penso nos moradores que permitem aos romeiros dormir em seus quartos, tomar
banho, comer em sua mesa.
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Essas relações comerciais propiciadas pela falta de condições do lugar34
fazem com que os nativos que são adeptos dessas práticas aproveitem para vender
o que podem nos momentos de grande fluxo.
Embora sejam atores em posições diferenciadas, a continuidade das
visitas e as relações comerciais que se estabelecem entre os romeiros e os
moradores tendem a fortalecer os laços e fidelizar por parte dos grupos para
consumir bens e produtos que determinados nativos estejam vendendo.
Algumas famílias como a de Dona Mariquinha – cozinheira bastante
conhecida no município- recebe um grupo de romeiros da cidade de Arara-PB há
alguns anos em sua casa durante a festa de Nossa Senhora das Vitórias. Além de
ceder sua casa, a mesma aproveita para vender banhos, vender bebidas, alimentos
(almoços, lanches) ao grupo. O restante do ano a nativa realiza as vendas de
lanches aos romeiros em uma barraca ao lado da praça dos romeiros.
Por outro lado, mesmo se beneficiando com as romarias, os nativos
sempre se referem aos romeiros de forma pejorativa, como se fossem dignos de
piedade em virtude de suas condições financeiras e da própria condição a que se
submetem na romaria de Carnaúba dos Dantas.
O que demonstra que mesmo havendo uma parceria entre eles ainda
existe uma diferenciação de status muito forte entre os grupos. Os romeiros, mesmo
pagando para ter um lugar para ficar, continuam sendo considerados coitados até
mesmo por famílias que necessitam daqueles para conseguir uma renda.
A relação antagônica entre os grupos acontece em virtude de uma
relação de poder já estabelecida e naturalizada por parte dos nativos. Esses
precisam dos romeiros, mas, acreditam que os romeiros precisam muito mais deles
para poder vivenciar a festa. Por isso, os carnaubenses permanecem se colocando
em um patamar diferente daquele onde se encontram os romeiros e mais ainda dos
romeiros que nem essas relações possuem.
Mesmo sendo categorias de atores a princípio divergentes, no tocante
aos espaços que ocupam durante os eventos religiosos que circundam o Monte do

34

Um número reduzido de banheiros públicos que é insuficiente para atender a demanda de pessoas
que surge repentinamente, também não existem locais que os abriguem do calor e do sol fortes que
são característicos da região Seridó. Diante do descaso por parte do poder público, algumas
caravanas em parceria com os moradores que comercializam nesse período de grande fluxo,
acabaram criando mecanismos de ajuda mútua como é o caso da venda de banho e da
“hospedagem” nas residências dos nativos.
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Galo, notei que a relação existente entre os nativos e os romeiros se estreita nestes
períodos festivos.
[...] por que esse ponto aí... da religião... é uma graça de Deus e a
gente sabe que se faz principalmente pelas famílias de fora, que
chama os romeiros né... os romeiro é os visitante de fora, são os de
fora... é mais a Paraíba, mas, Carnaúba se fosse pelas famílias de
Carnaúba... é... num tinha essa grande religião como a gente
pensa...”(Maria Daguia Dantas dos Santos, carnaubense presente,
entrevistada em 15 junho de 2009).

Claro, esse pessoal de fora eles têm muito mais fé porque a gente vê
pessoas bem velhinha subindo o monte, às vezes até pessoas
deficientes que sobem o monte, pessoas doentes que sobe o monte.
Sobe e desce num sol quente e tudo, é um ato de muita fé!” (Maria
da Glória Dantas, carnaubense presente, entrevistada em 16 junho
de 2009).

O termo “de fora” é comumente falado pelos carnaubenses como uma
forma de distinção. Percebi, então, dois usos para o termo “de fora”, um deles serve
para distinguir os nativos carnaubenses daqueles que frequentam a cidade, seja a
trabalho ou em virtude amizades ou casamentos com nativos. Estes podem tornarse familiares, participarem dos ritos locais, mas, não são carnaubenses na sua
plenitude, a menos, é claro, que algum dia receba o título de cidadão carnaubense
em algum evento da cidade.
No entanto, o termo “de fora” também engloba os romeiros que se
deslocam para o Monte do Galo. É comum ouvir dos nativos alguma referência ao
“povo de fora” quando perguntados sobre sua relação com o santuário, sobre a fé
em Nossa senhora das Vitórias entre outras coisas. A partir do uso do termo “de
fora”, notei o estabelecimento de uma relação de admiração por parte dos nativos
para com a religiosidade e a fé dos romeiros, como já citado.

Esse pessoal que eu falei, do brejo que é umas pessoas mais
humildes, que, de certa forma é quem conhece lá a região... eles
creem mais fortemente, eles gostam dessa coisa de promessa, de
vim pagar suas promessas que são realizadas e, quando são
realizadas, eles vêm agradecer aqui no santuário, a Nossa Senhora
das Vitórias. (Cláudio Roberto, carnaubense presente, entrevistado
em 15 junho de 2009).
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As relações que se configuram entre os nativos e os que vêm de “fora”
são bem peculiares, pois circulam diferentes modos de se relacionar, porém, um
deles nos chama mais a atenção, que é a questão da devoção por parte dos
romeiros. Os nativos de Carnaúba dos Dantas sempre tocam neste ponto, pois se
referem a uma fé grande na Santa Vitória.
Essa fé que os nativos dizem que os de fora tem que é diferente da fé
deles é justamente porque é um tipo de fé que faz com que o indivíduo se entregue
ao sofrimento e se despoje de tudo para poder visitar o Monte do Galo. Além disso,
percebo um paradoxo, pois ao mesmo tempo em que a fé dos romeiros é uma coisa
de pessoas pouco letradas, sem instrução, do mundo rural é também esse tipo de fé
que os torna ao mesmo tempo especiais e os distingue dos nativos. Uma fé
demonstrada através de sacrifícios.
“O sacrifício é um ato religioso, que, pela consagração de uma
vítima, modifica o estado moral da pessoa que o realizou ou de
certos objetos pelos quais ela se interessa” (HERBERT ; MAUSS,
1981, p.151).

O fato deles se esforçarem para visitar a cidade ano após ano interioriza
nos carnaubenses a visão de serem eles os eleitos. Afinal, eles são o grupo dos
privilegiados por serem os escolhidos em ter Nossa Senhora e o Monte do Galo
diariamente. Enquanto os demais precisam se esforçar para estar no espaço Monte
do Galo e gozar da presença da Santa uma vez por ano. Nesse sentido, uma
relação antagônica se estabelece em virtude dos que foram eleitos e dos não foram
eleitos – os nativos e os peregrinos/romeiros.
Portanto, uma relação de poder é estabelecida, porém, ela é camuflada
nas afirmações dos nativos carnaubenses quando se referem aos romeiros com uma
admiração que é ao mesmo tempo depreciativa.
Os entrevistados acreditam que a fé dos romeiros aumenta a cada dia, é
uma fé forte, inabalável. Reforçando o que já foi falado anteriormente, a fé dos
romeiros é associada a uma relação entre crença, pobreza e sacrifícios. “Por parte
dos romeiros é mais... tem mais fé de que o pessoal daqui, do que os próprios daqui.
Participam mais [...]” (Maria Daguia, carnaubense presente).
Segundo Maria da Glória, a fé dos romeiros é muito maior do que a dos
moradores, pois, os mesmos fazem quaisquer tipos de esforços para poderem subir
o monte do galo. Nesse caso, a entrevistada associa a fé às suas demonstrações,
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quanto maior a demonstração, maior é a fé. Maria Daguia também acredita que os
romeiros têm mais fé do que os moradores, a sua fala faz uma associação entre fé e
participação, quanto mais se participa, mais se têm fé.

[...] devia ser mais visitado pelas pessoas da comunidade né? Que
não é! É mais visitado por pessoas de fora do que pela comunidade,
então, aí se vê que a crença do pessoal de fora é maior do que a
daqui. Eu vejo por esse lado [...] (Josefa Júlia, Carnaubense
presente, 16 de junho de 2009)

Na maioria das entrevistas, os nativos comentaram o fato de que a
população presente pouco frequenta o Santuário, porém, os entrevistados também
se colocaram no patamar daqueles, justificando sua ausência ao espaço por alguma
limitação física ou mesmo falta de tempo de subir o Monte do Galo.
Por outro lado, se os carnaubenses presentes frequentassem o espaço
rotineiramente, independentemente de quais limitações enfrentassem a fim de
realizar o percurso para rezar, de alguma maneira isso os aproximaria dos romeiros
a quem tanto admiram, mas que ao mesmo tempo precisam manter distantes, o que
se dá por não serem “obrigados” a realizar nenhum sacrifício para estarem ali.
Na verdade, os nativos carnaubenses interiorizaram uma forma de
hierarquização com relação aos romeiros, pois, além de serem os escolhidos de
Nossa Senhora das Vitórias, não precisam se sacrificar para participar da festa.
A questão do sacrifício da peregrinação relaciona-se ao próprio
evangelho, pois, quando os romeiros se “sacrificam” para estarem presentes na
romaria, isso os remete ao próprio sacrifício de Cristo, relembrado na Via Crucis, por
exemplo; algo que também é recordado durante o próprio percurso do santuário.
Esse fenômeno – de realizar o caminho da crucificação de Cristo – é algo
recorrente e também foi observado na pesquisa de Carlos Alberto Steil, sobre a
romaria a Bom Jesus da Lapa- BA, em que Steil (1994) afirma que a própria
disposição do santuário recorda, em vários momentos, o caminho percorrido por
Cristo.
Dantas (2002) também afirma que a subida ao santuário e a própria
viagem (muitos viajam em ônibus e/ou caminhões desconfortáveis), são formas de
sofrimentos físicos que visam conseguir a redenção dos pecados e a simpatia da
santa para a resolução de problemas sociais e para alcançar milagres. Essas
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representações pertencem à religiosidade cristã, em que o pecado e o sofrimento
estão intimamente interligados e fazem parte de uma identidade social que liga os
devotos ao mundo divino, onde está presente o temor ao mundo sagrado.
Ao desembarcarem em Carnaúba dos Dantas e se depararem com o
Santuário – alto e de difícil acesso - os romeiros se encontram diante da
oportunidade de alcançar graças ou serem perdoados por seus pecados. A
importância de realizar o percurso que tanto lembra o calvário de Jesus Cristo
simboliza a esperança de alcançar seus objetivos. Para os carnaubenses, por sua
vez, isso não é mais necessário, pois eles são eleitos na escolha feita pela Santa.
As romarias ao Monte do Galo, para além de todas as relações descritas
acima, é responsável pela demarcação espacial dentro da festa. Embora o Monte do
Galo, por si só, já represente uma hierarquia bem como uma relação de divisão de
poder, com o estabelecimento das romarias essa divisão espacial se torna ainda
mais densa.
A festa de Nossa Senhora das Vitórias se ajustou a romaria através da
separação dos rituais, daqueles que são destinados aos romeiros dos que são
voltados para os nativos. Esses momentos reforçam ainda mais a tensão camuflada
de piedade entre nativos e visitantes.
Os caminhos para a romaria em Carnaúba dos Dantas não se esgotam
apenas na festa de Nossa Senhora das Vitórias, como já citado, e embora haja uma
associação frequente entre a Santa e as peregrinações, existem momentos que
atraem mais pessoas que a festa da padroeira do Monte do Galo. O que pode ser
um indicador de que o atrativo maior para os romeiros não é a santa propriamente,
como pensam os nativos e sim o Monte do Galo como um todo.
Por outro lado, o fato de que a festa de Nossa Senhora das Vitórias não
ocorra somente no território que circunda o santuário – nos limites do bairro-,
dividindo espaço com o centro da cidade pode ser um divisor de águas para os
fluxos de romeiros. Em contrapartida, os outros dois eventos (festa de Santa Luzia e
Semana Santa) se concentram nos limites do bairro, podendo propiciar uma
conexão maior entre os romeiros e os eventos em si.

2.3 A ARCA -Associação Recreativa dos Carnaubenses Ausentes: Relações
entre os nativos presentes e ausentes na festa de Nossa Senhora das Vitórias

116

A ideia de criar uma associação que trouxesse um ethos para o grupo dos
Carnaubenses ausentes partiu de um filho ausente que estava participando de um
almoço de filhos ausentes de outra cidade do Seridó Potiguar. A história do início do
grupo foi contada pela senhora Inácia Tertuliano Dantas durante a Festa de Nossa
Senhora, ocasião em que a mesma esteve pela cidade durante quase todo festejo.
Alguns trechos dessa história serão relatados neste trabalho. É importante
destacar que inicialmente foi pensado em criar um grupo de Carnaubenses que
pudessem manter suas relações afetivas e identitárias na cidade de Natal. Porém,
com as primeiras reuniões, novas ideias foram sendo pensadas para que o grupo
tivesse um objetivo maior. Abaixo segue um trecho da entrevista realizada com
Inácia Tertuliano:

[...] quando foi no mês de junho Carlos chegou lá em casa - Carlos
que é até do inarai - no qual ele chegou lá em casa no feriado de
corpus christi, tinha até um povo de Carnaúba - Inalva lá e minha
família- ai foram conhecer a casa. Ai Carlos chegou com a lista, já
tinha feito um levantamento tinha 120 famílias que morava em Natal,
de vários pontos e de vários bairros. Como naquele tempo não
existia celular só telefone fixo era difícil, mas Carlos fez um
levantamento e conseguiu... ai Carlos tinha ido ao almoço de
confraternização do pessoal de Campo redondo ou de ouro branco
uma coisa assim, esse pessoal estava fazendo uma coisa tipo de
benefício pra arrecadar fundos para a cidade. Ai Carlos foi convidado
pra esse almoço, isso lá no clube da COSERN. Ai foram Carlos,
Isabel de Olau, Joana D’Arc e Gorete - que são tia dele e irmãs de
Zé Firmino - elas foram esse almoço ai quando eles viram o
movimento disse: Carlos a gente podia promover um encontro desse
pra encontrar os Carnaubense, muitos moram em Natal não tem
contato com outros Carnaubense ausentes, ai Carlos fez um
levantamento.... ai depois desse evento ele teve lá em casa ai disse:
Inácia estou fazendo um apanhado e eu sei que você gosta muito de
se envolver , estamos pensando em fazer uma feijoada beneficente
pra fazer uma novena para os Carnaubense ausentes na festa de
outubro. “Que bom Carlos o que você precisa?” “Eu preciso de
ajuda!” Em que sentido? Nós vamos sair em campo pra arrecadar
fundos. Dinheiro ou gênero pra gente fazer essa feijoada, ai
começarmos a sair pra visitar os conterrâneos, saímos lá de casa
nos sábados - eu, Joana D’Arc, Ionaldo, Júnior... ai Carlos ia na
moto, até um dia sofrer um acidente e arrebentar a moto toda. Então
nós conseguimos ganhar um... a primeira pessoa que nós
conseguimos visitar foi Luizinho - Doutor Luís Alberto - que hoje é
desembargador. Desde o primeiro dia que ele já se prontificou em
ajudar, todo ano ele dá a contribuição dele. Depois fomos lá em
Fabrício, neste primeiro sábado que a gente visitou foi: Luizinho,
Fabrício, (ele não é daqui) estava sábado... ai neste tempo ele era
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engenheiro da COSERN, Depois ele começou a trabalhar por conta
própria ... ai Fabrício deu o feijão. Este grupo ficou bastante
empenhado pra ajudar. Então nós fizemos a nossa primeira feijoada
lá no clube da COSERN, onde reuniu mais de 400 pessoas no clube
da COSERN [...].

A partir dos encontros e conversas o Carnaubense ausente Carlos Magno
teve a ideia de o grupo peregrinar, assim como Nossa Senhora das Vitórias. O grupo
acatou a ideia e começaram a se organizar para levar o máximo dos filhos ausentes
possíveis até Carnaúba dos Dantas. Ainda segundo a entrevista, eles se
preocuparam em levar àqueles que não podiam pagar, ou seja, os ausentes pobres
que não possuíam condições financeiras de pagar a passagem até sua terra natal.
É importante ressaltar que o grupo também estabeleceu uma hierarquia
entre os nativos que teriam condições financeiras de retornar para Carnaúba e
participar da festa dos demais nativos que só puderam ir com a ajuda da ARCA35.
A ARCA é uma associação predominantemente de classe média. Seus
membros-fundadores, seus dirigentes são sempre as mesmas pessoas36. Os menos
abastados são convidados a se juntar ao grupo, principalmente, no período da festa
de Nossa Senhora das Vitórias.
O ato de levar os que não podem ir por conta própria para a cidade,
garante aos membros-fundadores da ARCA a manutenção de sua posição de
superioridade em relação aos demais à medida que são eles os responsáveis por
levar os outros a Carnaúba dos Dantas e reencontrar suas famílias.
Por outro lado, ao chegarem agrupados em caravana, os Carnaubenses
ausentes foram aclamados com honrarias por parte da população que reside no
município, afinal, assim como Nossa Senhora das Vitórias aqueles peregrinaram
para estar na cidade.
A ARCA foi uma das principais atrações durante a festa de Nossa
Senhora das Vitórias. No dia dedicado aos Carnaubenses ausentes, uma comitiva
partiu de Natal e foi recebida pelos moradores da cidade com fogos e festejos. O
grupo saiu pelas principais ruas de Carnaúba dos Dantas em carreata, animando a
comunidade, e principalmente, mostrando que chegaram, estavam lá.

35

A ARCA fazendo alusão a arca de Noé pode ser considerada como um espaço para alguns
escolhidos. Isso é notável quando o grupo se dispõe a levar os nativos pobres de volta à sua terra
natal.
36
Funcionários públicos, engenheiros, desembargadores, aposentados de altas patentes militares etc.
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A chegada dos filhos ausentes, por sua vez, foi um momento de alegria
para os parentes que residem na cidade, já que muitos de seus familiares só
conseguem retornar à terra natal durante o evento, uma vez ao ano.
Para

muitos

Carnaubenses

ausentes,

o

retorno

é

programado

anualmente. Muitos só têm a oportunidade de viajar para a cidade uma vez ao ano e
por isso, o mês de outubro é sempre o escolhido, afinal, é o mês da Padroeira do
Monte do Galo. No caso do grupo dos Carnaubenses ausentes o dia de se fazerem
presentes na festa já é pré-determinado37, sempre no sábado da festa (quando a
maioria do grupo que reside em Natal pode vir) e com a pompa necessária a este
retorno.
A ARCA tem o papel de unir os Carnaubenses ausentes que residem em
Natal, aproximando-os mesmo vivendo em um contexto diferente de seu lugar de
origem - Carnaúba dos Dantas - através do encontro entre os “filhos” ausentes da
cidade.
Durante a pesquisa, tive a oportunidade de entrevistar dois membros da
Associação supracitada, um deles é o atual presidente, o senhor Humberto Dantas e
outro que já foi presidente e é um dos membros fundadores da associação: a
senhora Inácia Tertuliano Dantas. Abaixo há um relato do surgimento do grupo:

[...] o surgimento da associação dos carnaubenses ausentes,
chamada de ARCA, é... decorre de um trabalho sem muita
responsabilidade, iniciado há aproximadamente 15 anos. Algumas
pessoas residentes em Natal da... das quais Carlos Magno, Gorete,
Joana D’Arc, Velela. É... esse grupo teve a ideia de fazer um
evento... digamos assim. E os primeiros eventos, eram o que? Eram
uma vez por ano, que marcavam, geralmente em um clube e faziam
uma reunião de Carnaubenses né? Daí a coisa foi crescendo...
(Humberto Dantas, Diretor da ARCA e Carnaubense ausente, 20 de
outubro de 2013).

A Associação mencionada surgiu na cidade de Natal com o propósito de
unir os filhos ausentes de Carnaúba que por lá residiam. Os carnaubenses ausentes
resolveram se encontrar no município anualmente em atividades recreativas, sem
muita responsabilidade, apenas desejando compartilhar de um momento de lazer
com seus conterrâneos.
37

É preciso deixar claro que muitos Carnaubenses só voltam a cidade em momentos pontuais. Em
virtude de suas atividades cotidianas e principalmente do trabalho, o mês de outubro é reservado
para ser o mês das férias como ouvi em algumas conversas com carnaubenses ausentes.
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O vínculo criado pelo grupo acabou reiterando, então, o sentimento de
pertença à sua cidade de origem e o que era um encontro anual se desdobrou em
vários momentos durante o ano culminando com a criação legal do grupo.
A ARCA funciona durante todo o ano em Natal. É uma instituição
registrada e legalizada em cartório. A mesma ainda não possui um espaço físico
pertencente à instituição, portanto, sua sede, segundo a informante Inácia
Tertuliano, atualmente é localizada no bairro do Alecrim, na cidade de Natal, ficando
ao fundo da loja “A caserna”, do carnaubense ausente Totinha Lopes. A senhora
Inácia Tertuliano ainda informou que a sede já foi na residência do senhor Humberto
Dantas e de outros carnaubenses ausentes.
A rotatividade da sede demonstra, por conseguinte, que além de existir
uma situação recorrente de mudança no local físico, é também um modo de fazer
com que parte dos seus integrantes tomem para si a responsabilidade com a
associação por certo período.
Ao dividir esta tarefa entre os seus membros, conscientemente ou não, a
Associação faz com que a ideia de ser carnaubense continue circulando entre os
ausentes e que com essa responsabilidade compartilhada eles não possam
esquecer-se da cidade e de seus conterrâneos.
Com relação às atividades desenvolvidas pela Associação, informaram de
que seus diretores organizam eventos e convidam os carnaubenses residentes em
Natal para celebrar algumas datas comemorativas, as que são consideradas mais
importantes, junto ao grupo em locais recreativos.

Então hoje nós, praticamente, nós temos 4 datas que
obrigatoriamente a arca faz, são datas marcantes como dia dos pais,
dia das mães, Natal, dia da criança e temos também a festa de
Nossa Senhora Das Vitórias que é onde nós dispensamos o maior
tempo, a maio/r atividade nossa está voltada para a festa de
Carnaúba dos Dantas. No decorrer desse período, nós temos
sempre atividades paralelas. Por exemplo, para a festa de Carnaúba
dos Dantas, com três meses antes da festa, ou seja mês de agosto,
nós iniciamos uma peregrinação em Natal. Pra você ter uma ideia,
esse ano de 2013 nós visitamos quase 80 residências em Natal, e a
coisa vai crescendo, que antes a gente visitava 20 famílias, hoje nós
visitamos 80 residências. Levando o quê? Conforto espiritual,
levando amor, levando a palavra do evangelho, fazemos... hoje nós
temos um preparo no nosso grupo descentralizado, se você, se nós
chegarmos numa residência e aquela residência não... vamos dizer
assim, não domine a palavra do evangelho, nós temos pessoas
preparadas para fazer isso aí, para ler o evangelho, interpretar fazer
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uma homília daquele evangelho, isso levando conforto... isso o que
é que a gente percebe. Que as pessoas ficam muito satisfeitas,
porque eu tive depoimentos já, com muito amor e muita sinceridade
de pessoas chegar pra mim e dizer: Humberto você foi meu colega
de Carnaúba e eu achava você orgulhoso, aí essa pessoa disse:
quando na realidade o errado, a errada era eu... eu era que tinha
inveja de você. Quer dizer hoje, nós vamos nas casas mais humildes,
basta aquela pessoa querer nos aceitar. Nós visitamos esse ano
Fátima, em torno de 80 residências em Natal. (Humberto Dantas,
Diretor da ARCA e Carnaubense ausente, entrevista realizada em 20
de outubro de 2013).

Embora em outro momento da entrevista, o senhor Humberto Dantas
tenha deixado claro que a ARCA, legalmente, é uma associação laica - não havendo
associação direta com a igreja católica, na prática não ocorre exatamente assim.
Algumas atividades que ela realizou durante o ano de 2013, demonstraram que o
grupo acabou efetuando muitas práticas voltadas ao catolicismo.
O ato de visitarem as residências de nativos ausentes com a finalidade de
fazer a peregrinação de Nossa Senhora das Vitórias, antes da festa, já é puramente
uma conduta católica. Abaixo o senhor Humberto Dantas relata uma das atividades
realizadas pelo grupo:

Levando o quê? Conforto espiritual, levando amor, levando a palavra
do evangelho, fazemos... hoje nós temos um preparo no nosso grupo
descentralizado, se você, se nós chegarmos numa residência e
aquela residência não... vamos dizer assim, não domine a palavra do
evangelho, nós temos pessoas preparadas para fazer isso aí, para
ler o evangelho, interpretar fazer uma homília do daquele evangelho,
isso levando conforto... isso o que é que a gente percebe? Que as
pessoas ficam muito satisfeitas, por que eu tive depoimentos já, com
muito amor e muita sinceridade de pessoas chegar pra mim e dizer:
Humberto você foi meu colega de Carnaúba e eu achava você
orgulhoso, aí essa pessoa disse: quando na realidade o errado, a
errada era eu... eu era que tinha inveja de você. Quer dizer hoje, nós
vamos nas casas mais humildes, basta aquela pessoa querer nos
aceitar. Nós visitamos esse ano Fátima, em torno de 80 residências
em Natal.

Analisando o depoimento acima identificamos que as atividades
realizadas pelos membros da ARCA, para além do sentido religioso católico - que
seu estatuto nega, também reforça uma relação de poder entre os que são membros
da associação e os que não são.
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Para os membros da ARCA a festa de Nossa Senhora das Vitórias é o
momento em que sua diretoria desempenha o maior esforço em se fazer presente.
Além de iniciarem uma peregrinação em Natal – que já extrapolou os limites
estaduais- a associação se esforça para levar o máximo de nativos ausentes para a
cidade de Carnaúba dos Dantas no período em que sua principal38 festa de
padroeiro acontece.
Por outro lado, ao realizarem a peregrinação da Santa em Natal, os
carnaubenses ausentes ativam em seus conterrâneos o desejo de estar presente na
festa. Também é importante ressaltar que a peregrinação de Nossa Senhora das
Vitórias acontece entre Carnaúba dos Dantas e Natal. Os fiéis que residem na
capital abrem suas portas para que a imagem possa adentrar seus lares onde quer
que estejam.
A diretoria da ARCA também deixou claro o interesse de poder levar para
Carnaúba dos Dantas os conterrâneos mais humildes. Para isso, um ônibus é
alugado e ao invés de irem em seus carros próprios, parte deles, vem na caravana
peregrinando junto aos que não tem recursos para fazer o retorno durante a festa.

[...] foi ideia de Carlos e os conterrâneos, levar alguém que mora em
Natal gente mais pobre, humilde, que não tem condições de vim, e
participar da festa, ai vamos primeiro nos ônibus pois até os ônibus
eram pago pela a ARCA, hoje a ARCA, só paga a metade, ai vamos
arrumar um ônibus para levar esse povo que não tem condições e
vamos fazer a nossa noite na festa de nossa senhora das Vitorias.
Não se pensou em primeiro na de São José, pensou na que tem
mais tradição, que é a de Nossa Senhora das Vitorias, apesar que
viemos dois anos para a de São José mesmo assim não é o mesmo
entusiasmo do que a de Nossa Senhora das Vitorias na qual
fazemos toda uma programação sabe... (Inácia Tertuliano Dantas,
representante da diretoria da ARCA e carnaubense ausente, 21 de
outubro de 2013).

Pensando na vinda dos ausentes durante a festa e ao ouvir de um
representante do grupo a justificativa para que o retorno seja feito na festa de Nossa
Senhora das Vitórias, volto a um ponto que é a questão da tradição. A representante
da ARCA justifica a vinda do grupo nessa festa por ela ter mais tradição que o
festejo dedicado a São José, no mês de março.
38

Segundos os membros da ARCA a festa de Nossa Senhora das Vitórias também é a mais
importante para o grupo ausente.
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No entanto, ao voltar para a história de Carnaúba dos Dantas, nos
deparamos com o fato de que a festa de São José surgiu bem antes da chegada da
imagem de Nossa Senhora das Vitórias. Esse é um exemplo claro de tradição
inventada no cotidiano dos grupos. A força da tradição não está no tempo em que
elas surgem e sim, na importância que elas adquirem para as pessoas que a
seguem.
Nesse sentido, é preciso que novos olhares sejam direcionados às
histórias que permeiam esse estudo. A chegada de Nossa Senhora das Vitórias, na
cidade de Carnaúba dos Dantas, que trouxe para o município além da nova
devoção, uma abertura temporal para se iniciar uma nova história, que de certo
modo aproximou os nativos e unificou os grupos a partir da construção do santuário
que contou com a participação da população local, através de esforços conjuntos
para que aquele espaço pudesse ser edificado.
Atualmente, o Monte do Galo através da imagem de Santa Vitória traz
consigo a peculiaridade de trazer os nativos ausentes em maior quantidade para sua
festa decorrentes da sua constituição enquanto espaço Sagrado, onde se
desenvolveram ritos, que anualmente trazem para a cidade seus conterrâneos que
vivem em outras cidades e se preparam para retornar a sua terra em períodos
determinados e recorrentes, neste caso, a festa de Nossa Senhora das Vitórias.

Eu vim e sempre que eu venho é na noite dos carnaubenses
ausentes, dos carnaubenses se encontrarem e rever as famílias. [...]
todos os anos nós temos a ARCA, Associação Recreativa dos
Carnaubenses Ausentes, sai um ônibus da madrugada do sábado e
vem pra cá, e quando chega aqui em Carnaúba sempre alguém
oferece um café, e de lá a gente sempre sai em carreata em direção
a cidade, onde todos descem na entrada da cidade e vai em uma
mini procissão à igreja Matriz. A noite é o momento mais esperado
que é a novena dos carnaubense ausentes (Marciano Dantas,
Carnaubense ausente, 20 de outubro de 2013).

Por fim, constatei que os membros da ARCA também aproveitam a
oportunidade de estar em Carnaúba dos Dantas para não serem esquecidos por não
estarem lá em outros momentos importantes para a cidade, por isso estar lá durante
a festa e se fazer perceber por toda a população é algo tão importante para o grupo.
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2.4 Carnaubenses ausentes e presentes: momentos de reencontro e de
compartilhamento identitário

Dentre as peculiaridades existentes nas festas religiosas católicas, uma
delas é a particularidade de propiciar momentos de reencontro entre aqueles que
moram na cidade e aqueles que foram embora galgando novas oportunidades de
vida em outras cidades, não deixam de retornar a suas cidades de origens em
períodos festivos. Existem, pois, dois momentos, em especial, onde os
carnaubenses ausentes retornam em massa para a cidade; um deles tem um retorno
oficial, o outro, ocorre sem que precise de pompa ou datas previstas. O fato é que o
retorno do grupo e as homenagens para o grupo em seu retorno só ocorrem em um
momento especial: a festa de Nossa Senhora das Vitórias.
O momento da Festa de Nossa Senhora das Vitórias é onde existe uma
noite de novena dedicada ao grupo e em que todos esperam o retorno e o festejam.
Embora, muitos ausentes retornem em Carnaúba em outros períodos como na
semana santa, o retorno não é em grupo, nem institucionalizado e sobretudo não é
na festa da Santa Vitória. Nas festas de Santa Luzia e São José não há
predominância desse caráter de retorno dos ausentes de forma massiva.
O retorno dos ausentes na Semana Santa se justifica, então, por ser um
feriado, o retorno na festa da Santa Vitória acontece independentemente de ser
feriado, pois, os ausentes vêm para passar pouco mais de 24 horas, mas, fazem
questão de se fazer presentes.

2.4.1 A comunidade Carnaubense

Durante as observações participantes, um dos momentos em que melhor
percebi o sentimento de pertença aflorar nas pessoas foi durante o reencontro de
antigos colegas de classe durante a festa de Nossa Senhora das Vitórias.
O dia 20 de outubro foi, por conseguinte, a data escolhida para ter o
primeiro encontro de ex-alunos da escola mais antiga de Carnaúba dos Dantas. Este
evento iniciou às 10 horas da manhã de um domingo e se estendeu até às 18:00
deste mesmo dia. A ideia principal do evento era promover um reencontro entre
antigos colegas de classe em uma viagem de retorno no tempo.
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Os que visitavam a escola estadual Caetano Dantas39 puderam observar
muitas imagens da cidade, da escola, do cotidiano dos carnaubenses e, sobretudo,
de quando estudavam juntos. O evento propiciou aos ex-alunos, carnaubenses
presentes e ausentes, um compartilhamento de lembranças comuns às duas
categorias. As pessoas não cansavam de relembrar os momentos marcantes para a
história da comunidade e, claro, da sua própria vida, o cotidiano partilhado e
vivenciado por todos anteriormente.
Analisando o modo como todos puderam dialogar, identifiquei que o
evento promoveu uma socialização por parte deles que talvez não acontecesse
desde a juventude. As pessoas mais simples, que claramente não tiveram a
oportunidade de continuar estudando, conversavam com os que “venceram na vida”.
O reencontro dos ex-alunos trouxe, por sua vez, um sentimento de
igualdade entre eles, pois, naquele evento não estava importando a que classe cada
um pertencia atualmente e sim, como eles se lembravam do tempo da escola, de
seus professores em comum e da cidade na época.

Nós temos uma atividade presente em Carnaúba dos Dantas em
outros segmentos. Por exemplo, toda a atividade cultural de
Carnaúba dos Dantas que envolva cultura, nós estamos presentes.
Quer seja um evento desportivo, que é cultura também, um evento
religioso. A nossa associação, eu gostaria até de que você
compreendesse isso aqui, apesar de que nós estarmos com esse
empenho de vir a Carnaúba dos Dantas na festa de Nossa Senhora
das Vitórias, mas, não quer dizer que é a ARCA é só, é católica
puramente, nós respeitamos todos os segmentos religiosos, até
porque o nosso estatuto ele não permite que se faça discriminação
de religião, de raça, de política. Aí você diz a arca é política?? É, é
política dentro de seus limites, agora, não é uma instituição política
partidária, mais nós somos respeitados em Carnaúba dos Dantas
exatamente por que o nosso fundamento é bem alicerçado, bem forte
exatamente por isso. (Humberto Dantas, Diretor da ARCA e
Carnaubense ausente, 20 de outubro de 2013).

A ARCA faz questão de estar presente junto à comunidade nos eventos
culturais e políticos. Embora seus membros sejam enfáticos em colocá-la como uma
instituição sem interesses religiosos e partidários, inevitavelmente eles optam por
realizar suas atividades dentro da festa que para os nativos é seu momento mais
39

O nome da escola é dedicado ao fundador da cidade Caetano Dantas Correia. Atualmente, essa
escola funciona apenas no período noturno, dedicando-se ao ensino de jovens e adultos, modalidade
EJA.
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importante do ano. Ao estarem lá nesses momentos tão preciosos para os
presentes, os filhos ausentes reiteram sua importância para a comunidade.
Ao pensar sobre este momento, dentre outros eventos que aconteceram
na festa, percebi que alguns deles, como é o caso deste evento específico, reforçam
o sentido de comunnitas (TURNER, 2008), pois parte dos atores envolvidos, embora
não pertençam mais ao cotidiano da cidade, são realocados temporalmente, já que
vêm à tona momentos em que não haviam divisões entre ausentes e presentes e
todos faziam parte da mesma comunidade.
Na sua estadia em Carnaúba dos Dantas, o grupo dos ausentes retorna
ao seio de suas famílias. Alguns se hospedam em casas de parentes que residem
na cidade, outros são proprietários de habitações e os demais ficam nas residências
dos amigos que residem no município.
Diferente dos romeiros, os filhos ausentes retornam e são esperados
pelos seus conterrâneos ansiosamente. Sabe-se, até o momento, que nenhum
carnaubense ausente dormiu na rua ou dentro do ônibus que os trouxe. No entanto,
é preciso lembrar que nem todos os que viajam são considerados figuras ilustres e
importantes dentro da festa. Isso fica para os membros mais famosos e também
mais abastados. Os demais permanecem pela cidade discretamente.
Desta forma, é no reencontro entre os grupos que a comunidade se sente
completa. Pais, filhos, irmãos e primos estão juntos novamente e a sociedade enfim
está completa e pode comemorar sua festa.

2.5 Das relações econômicas estabelecidas através do espaço Monte do Galo

2.5.1 Relações econômicas e o turismo religioso

Pensando no Monte do Galo enquanto lugar que é parte do cotidiano dos
habitantes de Carnaúba dos Dantas, reflito sobre os principais aspectos que afetam
o viver nativo, principalmente o comércio e o turismo.
A região Seridó Potiguar é bastante conhecida pela sua religiosidade,
suas festas de padroeiro e vários atrativos turísticos ligados ao universo religioso
católico.
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Esse potencial existente do turismo religioso no Seridó tem
estimulado o desenvolvimento de atividades alternativas que
contribuem para a geração de empregos e renda para a comunidade
local. As demandas criadas por fluxos turísticos seletivos podem
provocar o desenvolvimento de produtos e serviços culturais, criando
oportunidades de novos negócios. (ROMÃO JR; TEIXEIRA, 2009 p.
11)

Dada a importância crescente do turismo religioso regional, sobretudo o
de Carnaúba dos Dantas; primeiramente, pensei sobre o comércio que se estruturou
em virtude do estabelecimento do santuário. Como já informei anteriormente, o
bairro que abriga o santuário assim como o próprio percurso do santuário, tornou-se
um espaço de grande fluxo comercial. Tendo o comércio de alimentos, bebidas e de
artigos religiosos como os que mais se destacam em quantidades de
estabelecimentos pelo bairro.
As romarias trazem para o Monte do Galo um grande número de pessoas
anualmente. Embora os visitantes venham para a cidade semanalmente, é preciso
reforçar que o grande fluxo acontece de fato no momento em que romeiros e
peregrinos se deslocam a fim de celebrar uma festa ou dia santo.

Um dos setores que tem conseguido um grande destaque no âmbito
da atividade turística é o segmento religioso. O destaque principal
nesse setor são as peregrinações, caracterizado pelo deslocamento
temporário de pessoas para outras regiões ou países visando à
satisfação de outras necessidades não decorrentes de atividades
remuneradas. Por se tratar de um fenômeno espontâneo, as
peregrinações também são movidas por aspectos profanos (ROMÃO
JR; TEIXEIRA, 2009 p. 2)

Além das formas comerciais descritas acima, existe outra maneira
lucrativa de comércio que extrapola os limites do bairro que é o turismo religioso
existente no município. Carnaúba dos Dantas é, pois, um verdadeiro espaço onde o
turismo religioso aflora em várias modalidades. Com este tipo de atividade, vários
atores de dentro e de fora da cidade tendem a se beneficiar e lucrar. O turismo
religioso do município também merece destaque neste trabalho por ocasião das
festas da cidade.
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É preciso fazer uma breve separação entre o turismo e o turismo religioso.
O turismo propriamente dito também acontece em Carnaúba dos Dantas, porém,
com menor frequência e participação que o turismo religioso. Essa outra modalidade
tem como público alvo, predominantemente, os romeiros que se dirigem a Carnaúba
dos Dantas durante todo o ano.
Por se tratar, portanto, de uma cidade onde existe um potencial turístico,
algumas pesquisas referentes ao turismo religioso levantaram questões sobre as
práticas comerciais que ocorrem no Santuário. Dantas (2008) realizou um
diagnóstico sobre o turismo em Carnaúba dos Dantas onde a cidade desponta como
um lugar para diversas práticas turísticas. A partir desse estudo retirei alguns dados
referentes ao conceito de turismo religioso por ele apontado:

O turismo, que é considerado nos dias de hoje como uma importante
fonte de desenvolvimento, está, em sua origem, intimamente ligado
às peregrinações; as quais, ao longo do tempo, deram origem ao
aparecimento das pousadas, hospedarias na beira dos caminhos,
povoados, portos e cidades, onde os peregrinos podiam pernoitar,
descansar e dispor de alimentação, bebida e até mantimentos para
a continuação da viagem. Hoje, a religião faz parte de um segmento
da atividade turística. Novaes (2000, p.125) define como turismo
religioso a “[...] modalidade que movimenta um grande número de
Peregrinos em uma viagem pelos mistérios da fé e da devoção a
algum santo”. Andrade (1998, p. 77) vai mais além desse conceito, e
diz que “é o conjunto de atividades com utilização parcial ou total de
equipamentos e a realização de visita a lugares ou regiões que
despertam sentimentos místicos ou suscitam a fé, a esperança e a
caridade nos fiéis de qualquer tipo ou em pessoas vinculadas à
religião” (DANTAS, 2008, p. 30).

A partir da descrição de turismo religioso, Dantas (2008) reflete sobre a
importância desta modalidade econômica para a cidade de Carnaúba dos Dantas.
Embora o município detenha vários lugares como opções turísticas, é a parte do
turismo religioso a que mais se destaca no tocante a atrair visitantes para a cidade.
Ainda segundo o autor supracitado, a sua prática efetiva realiza-se de
diversas maneiras: as peregrinações aos locais sagrados; as festas religiosas que
são celebradas periodicamente; os espetáculos e as representações teatrais de
cunho religioso; e os congressos, encontros e seminários, ligados à evangelização.
Neste prisma, é preciso ter em mente que o calendário religioso da cidade dura nove
meses apenas na modalidade festa, sem levar em consideração que eventualmente
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podem acontecer congressos e encontros religiosos na cidade o que também
propicia um considerável aumento no fluxo de visitantes.
Entretanto, dentre os eventos acima, as romarias certamente se destacam
por acontecer durante o ano todo e trazer como uma de suas principais
características a marca da repetição, ou seja, o romeiro e o peregrino quase sempre
retornam ao Monte do Galo, pelo menos uma vez ao ano.
Além do mais, esses romeiros movimentam o comércio local, consumindo
alimentos e comprando lembranças do santuário. Segundo informantes, parte dos
romeiros visita a cidade há décadas, tornando essas visitas frequentes, anuais e
com períodos definidos em seu calendário particular. Durante as entrevistas, vários
depoimentos foram relatados em relação à peregrinação frequente dos romeiros.
Desse modo, Dantas (2008) conclui que as peregrinações assumem,
assim, um lugar de destaque no conceito de turismo religioso porque, como qualquer
viajante dos outros destinos turísticos, os peregrinos são consumidores de bens e
serviços, num movimento de fluxo praticamente ininterrupto.
Em outras palavras, penso que são os romeiros e peregrinos que mais
aquecem o comércio do bairro. Embora sejam eles oriundos de classes sociais
menos abastadas, devido à frequência de suas visitações, conseguem beneficiar os
nativos que vivem estritamente do comércio nos arredores do santuário.
As peregrinações ao Monte do Galo têm por característica principal
ocorrerem em datas comemorativas a diversos Santos e durante os festejos
religiosos locais. Outra característica interessante se refere aos peregrinos que
participam das romarias ao Monte do Galo, que em sua maioria são agricultores,
oriundos das zonas urbanas e rurais dos Estados do Rio Grande do Norte e da
Paraíba40,
Essa caracterização referente aos peregrinos também foi observada por
Lopes (2014 p.77) ao referir-se aos sujeitos que compunham as festas religiosas
católicas, que, segundo o autor “Em geral tratavam-se de sujeitos leigos, de origem
rural, com uma formação na “cultura católica brasileira”[...], que atuavam
coletivamente em espaços reconhecidos nas tradicionais irmandades devocionais ou
nos movimentos apostólicos paroquiais [...]”.

40

Este dado foi constatado através pesquisa Religiosidade, turismo e cultura no Rio Grande do Norte,
coordenada pela professora Maria Lúcia Bastos Alves– UFRN, da qual participei no ano de 2007.
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religiosos/romeiros, notei que esses grupos foram facilmente distinguidos pela
maneira que se vestiam, pelo modo que se comportavam frente ao sagrado e pela
própria forma de falar –mais coloquial- realizadas durante os eventos.
Nesse sentido, percebi os turistas voltados, principalmente, para o lazer,
no sentido estrito da palavra, seja no percurso de subir o monte - aproveitando a
vista de cima, tirando fotos da cidade e seus espaços-, participando principalmente
dos momentos mais profanos – bebendo nos bares, dançando nos shows- sejam
eles públicos ou privados. O próprio percurso realizado no centro da cidade e nas
zonas rurais, ultrapassando os limites do bairro, já demarcam uma separação entre
turistas e romeiros.
Já os turistas/romeiros, em geral, permaneceram pelo bairro, alguns em
orações e outros nem tanto, pois parte deles participou da festa com outras
perspectivas além da religiosa - voltadas para o lazer- mas sem esquecer que o
objetivo final é participar de algum rito religioso.
Os romeiros não costumam sair do bairro. Com exceção da festa que
ocorre no dia 24 de outubro à noite, no centro da cidade, não houve outro momento
em que os romeiros saíssem do bairro Dom Adelino e procurassem conhecer outros
atrativos turísticos da cidade. O bairro Dom Adelino é, de fato, o lugar onde a
romaria acontece e é lá que eles consomem.
Apesar de existir outro espaço na cidade que tenha essa característica,
até o momento o Monte do Galo, é o único espaço que atrai romeiros e por causa
disso, o bairro, muitas vezes é classificado como um lugar à margem, já que não faz
parte da “rua”. A forma como os nativos classificam o bairro como o Monte e o
restante da cidade como a “rua” (até mesmo outros bairros distantes do centro estão
inclusos no termo rua) dá a impressão de que eles tratam o Bairro Dom Adelino
como se fosse outro lugar e não a mesma Carnaúba dos Dantas que comporta
outros bairros.
Outro fator interessante relacionado ao turismo religioso de Carnaúba dos
Dantas se dá pelo fato de que este é bem mais dinâmico e atrativo que o turismo de
aventura e de lazer que ocorre no município. É o turismo religioso o único
responsável por trazer uma quantidade de visitantes capaz de dobrar a população
local em questão de horas, através da figura do romeiro.
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Em virtude do que foi exposto, não tem como negar a grande importância
das relações comerciais propiciadas através das visitas ao Monte do Galo. Os
trechos abaixo foram coletados das falas de um comerciante e antigo tesoureiro do
santuário e de um ex-prefeito da cidade respectivamente.

Pra nós é um orgulho né, porque, o Monte do Galo representa
conhecimento, é… turismo religioso e pra gente, no caso eu que sou
comerciante, representa parte financeira, porque os turistas que vem
participar deixa aqui também as suas condições. (João Batista
Dantas, Carnaubense presente, 22 de outubro de 2013).

Pra mim, o Monte do Galo representa tudo, representa a história, o
começo, o hoje e o amanhã. Por tudo que ele representa tanto na fé
quanto também no crescimento e no desenvolvimento de nossa
cidade. Todos nós sabemos que quando se visita, traz-se recursos,
investimentos, as pessoas visitam nossa cidade e gastam em nossa
cidade. A cidade promove a criação de comércio e todos saem
ganhando. Mas, no fundo o Monte do Galo tem uma coisa especial
que seria até inexplicável, no caso pra mim, por estar tudo inserido, a
fé, a história da cidade tudo no Monte do Galo. (Alexandre Dantas de
Medeiros, Carnaubense presente, 20 de outubro de 2013).

Durante as entrevistas, a temática do turismo foi citada por praticamente
todos os informantes. Os nativos, de alguma maneira acabavam ressaltando a
importância desta atividade para a cidade. Em virtude de esta temática ter sido
apontada durante as pesquisas, não poderia ficar de fora quando penso nas
relações comerciais estabelecidas por causa do santuário Monte do Galo.
Afinal a maior representatividade na cidade é o Monte do Galo, logo, ele
sobressai em relação aos outros atrativos turísticos. Portanto, em decorrência destes
fatores, os nativos de Carnaúba dos Dantas, residentes ou não, sugeriram
investimentos na infraestrutura do lugar a fim de que se torne cada vez mais atrativo,
tanto para romeiros quanto para os turistas.
Outro ponto interessante a ser ressaltado sobre o turismo em Carnaúba
dos Dantas diz respeito à forma como os nativos se referem aos turistas, de maneira
mais branda e até mesmo valorativa em relação à forma como se dirigem aos
romeiros. Enquanto esses são tratados como coitados, os turistas são o grupo que
deve ser atraído para a cidade. Afinal eles irão conhecer vários pontos turísticos da
cidade, não se limitando apenas ao bairro Dom José Adelino.
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O turismo religioso em Carnaúba dos Dantas aconteceu em virtude da
romaria já estabelecida. Foi a partir dessa vivência religiosa que a cidade passou a
ser reconhecida.
No entanto, o turismo em Carnaúba dos Dantas não pode ser dissociado
das romarias, pois, foi através delas que o turismo local passou a ser vislumbrado,
sobretudo, em sua modalidade religiosa. É através dos romeiros que a maior
arrecadação financeira acontece.
Pensar nos lugares de peregrinação brasileiros separados dos comércios
é uma tarefa bastante complicada dada a vertente do turismo religioso que não
deixa de estar associada à aquisição de produtos originários dos locais sagrados.
No caso do comércio no Santuário Monte do Galo, as implantações de
lojas vêm aumentando significativamente o que aparentemente incomoda a maioria
da população, afinal, para esses a motivação central para subir o Monte do Galo
deveria ser a fé e não o desejo de consumir objetos.
Questionados sobre o comércio no santuário, todos os entrevistados
foram

enfáticos

em

afirmar

que

nos

últimos

anos

ele

vem

crescendo

desordenadamente o que atrapalha a imagem de “lugar sagrado” e “Centro de
orações”.

Assim, eu não acho bem adequado porque, pelo fato do comércio ser
em cima do monte, no topo do montem mesmo, eu acho que esses
comércios deveriam ser aqui em baixo se construísse um shopping
um lugar mais reservado onde esses comerciantes pudessem vir
negociar aqui embaixo para não tirar o brilho da santidade que nós
temos no monte. (João Batista Dantas, Carnaubense presente, 22 de
outubro de 2013)
É eu acho assim como é um centro de romaria é… lá em Florânia
tem um monte aqui que nem o nosso e lá não aceitam vender essas
coisas assim não, só mermo em baixo, assim, perto da cidade vende
algumas coisas mais em cima mesmo do monte mermo não vende
não. Aqui já tentaram proibir, mas, não sei por qual motivo que não
conseguiram até hoje né. (Antônio Ivo Dantas, carnaubense
presente, 25 de outubro de 2015)

O comércio lá em cima do monte eu não sou de acordo, eu sou
contra porque tem muita gente vendendo, eu acho que deveria ter
um ponto comercial no início da subida do monte, mas não lá em
cima, eu sou contra. (Rúbia Raquel, Carnaubense presente, 25 de
outubro de 2013)
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Eu acho que, se houver um trabalho de padronização oferecer
qualidade e umas construções mais atraentes, e que exista também
uma orientação no sentido de fazer com que o pessoal não vá ali
apenas por uma questão econômica, mas por uma questão de fé. E
também problema porque vai gerar economia e movimentar a
economia do município, vai vender os santos de gesso e tem muita
gente fazendo artesanato com palha, de madeira, barro muitas
coisas estão sendo fabricadas ali. Tem vários artesões que hoje
produzindo, antes eles traziam do Juazeiro, hoje eles fazem no
Monte do Galo. Desde que seja bem ordenado e organizado e o
padre assuma seu comando e dê suas diretrizes. (Valdenor Euclides,
carnaubense presente, 20 de outubro de 2013)

Conheço e como conheço muitas pessoas que sobrevivem do
comercio, inclusive pessoas que construíram suas famílias e os filhos
continuaram dentro do comercio e comércios que hoje representam
muito para Carnaúba dos Dantas, como pessoas que acreditaram no
comercio e investiram nisso e são pontos positivos pra quem vem pra
Carnaúba dos Dantas. (Alexandre Dantas de Medeiros, carnaubense
presente 20 de outubro de 2013)

Embora a maioria dos nativos tenha apontado o comércio em cima do
Monte do Galo como algo desagradável, que ofusca a religiosidade, outros
apontaram a necessidade de se organizar o comércio, de padronizá-lo. Afinal, as
pessoas precisam dele para que a cidade se desenvolva.
Ao pensar sobre suas próprias histórias para além dessa perspectiva
comercial, os interlocutores também apontam o Santuário como um dos lugares
centrais de sua infância e adolescência. Portanto, a representação que o Monte do
Galo exerce para os nativos de Carnaúba dos Dantas também constitui um de seus
elementos identitários extrapolando o aspecto financeiro:

Com certeza, histórica e religiosa passando pala a fé de um povo,
com certeza nós carnaubenses não somos mais os mesmos sem
essa história do monte do galo e de nossa senhora das vitorias.
(Maria de Fátima Dantas, Carnaubense ausente, 20 de outubro de
2013)

Representa toda minha vida né? Minha alegria, eu nasci aqui, criei
meus filhos aqui e eles estudaram o fundamental aqui até,
antigamente era o oitavo ano, agora eles não estudam mais aqui em
carnaúba... e eu trabalhei, como já disse, mais de 30 anos aqui. É..
Aqui desde os meus trisavós que eram todos aqui de Carnaúba,
bisavós, avós, meus pais né? Tios e tias, primos e primas que hoje
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meus filhos já foram todos estudar fora e muitos primos e irmãs
moram fora, tios e tias mas… todos os anos a gente se encontra
aqui, várias vezes no ano. Então esse aqui, o Monte do Galo,
Carnaúba dos Dantas é de fundamental importância pra mim. É tudo
na minha vida! (Maria Goreti Dantas, Carnaubense presente, 13 de
dezembro de 2013).

Além da carga simbólica que o Monte do Galo traz para os Carnaubenses
ele é o lugar onde estão depositadas muitas expectativas de desenvolvimento para a
cidade. Além da romaria, trouxe o turismo religioso para o local, aumentando o
comércio e sendo responsável por proporcionar renda para várias famílias que
trabalham no espaço.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Carnaúba hoje só é alguma coisa hoje mode esse monte. O monte
de Nossa Senhora das Vitórias. (Antônio Felinto Dantas, 25 de
outubro de 2013 – IN MEMORIAN).

[...] histórica e religiosa passando pala a fé de um povo, com certeza
nós carnaubense não somos mais os mesmos sem essa historia do
monte do galo e de nossa senhora das vitorias. (Maria de Fátima,
carnaubense ausente, 20 de outubro de 2013)

O percurso realizado durante esta pesquisa modificou sua trajetória ao
longo do caminho, pois é fato que o campo traz inúmeras possibilidades para o
pesquisador e no caso da pesquisadora em questão, aconteceu exatamente isso.
Quando visitei a cidade no primeiro evento, pensei em realizar um estudo que
associasse uma das identidades dos nativos de Carnaúba dos Dantas ao Santuário
Monte do Galo, pois, sendo esse local um evento que possibilitou o desenrolar de
festas religiosas e a criação de uma delas, imaginei que o campo demonstraria isso
de forma fácil. No entanto, ao observar os ritos, as romarias e as peregrinações ao
santuário, ao vivenciar suas festas e ao entrevistar as pessoas, não foi possível
perceber, de imediato, como poderia fazer essa conexão de imediato.
Por outro, isso suscitou novas questões que se tornaram importantes para
a pesquisa e elas precisavam de um olhar atento, de reflexão, para que assim a
temática da identidade Carnaubense relacionada a Nossa Senhora das Vitórias
fosse pensada.
Dentre as situações passíveis de reflexão no tocante às relações
estabelecidas entre nativos e o santuário que percebi que se dão por várias
questões, mas fundamentalmente pela interrelação entre as questões políticas e
religiosas envolvidas na construção do santuário. Observando os jogos de poder
presentes no discurso de alguns entrevistados, ao reafirmarem seus papéis dentro
da comunidade, reforçando a importância de situações e a própria importância do
espaço para as famílias, ao mesmo tempo em que faziam a menção religiosa de
terem sido agraciados pela “santa” ter escolhido essa terra para habitar.
A alusão a objetos e nomes também foi algo a ser observado dentro das
celebrações culturais durante a festa. O fato de algumas pessoas serem
homenageadas enquanto tantas outras colaboraram com a construção do espaço já
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demonstra que o santuário também serve a interesses políticos e é preciso refletir de
maneira ainda mais profunda sobre como essas relações de poder que continuam
influenciando na estrutura da cidade.
No contexto da festa, observei que há grande respeito pela família Alberto
por parte dos nativos. As pessoas falavam da noite dos Alberto 41 como um
acontecimento, um evento paralelo à festa, pelo menos foi isso que pude perceber
nas minhas observações participantes durante as novenas.
Além dessa noite de novena dedicada a essa família, tem-se outras noites
dedicadas a outras figuras ilustres da cidade, em geral, comerciantes, empresários,
políticos, enfim pessoas que de alguma maneira exercem um papel influente na vida
política42 local.
Essas famílias também são lembradas durante o percurso do santuário,
são elas que têm seus nomes fixados nas estações, porém, é preciso destacar que o
Monte foi construído principalmente pelas pessoas mais humildes, que doavam força
bruta e trabalho na construção do santuário, mas não existe nenhum tipo de
homenagem àquelas.
Outra vertente a ser pensada nesse trabalho diz respeito às relações
estabelecidas entre os nativos e o santuário, de cunho religioso. É preciso perceber
o quanto a igreja católica se esforça em abraçar essas dissidências do catolicismo
no Brasil.
Nesses casos, não é possível determinarmos o cristianismo católico como
uma religião homogênea e unificada, podendo existir crenças em diversos tipos de
objetos a depender da sociedade observada. A religião católica consegue abrir um
leque de situações em que se torna possível a crença em lugares e pessoas
mágicas, que exercem influência na vida dos que creem. Por causa disso, o
Santuário Monte do Galo tem a capacidade de figurar entre dois universos o tempo
todo – o real e o imaginário.
Devido ao fluxo de pessoas durante a festa de Nossa Senhora das
Vitórias, o Monte do Galo torna-se um espaço onde a circulação de interesses é

A noite dos “Albertos” é a noite de novena dedicada à família Alberto.
Nas cidades de interior é comum ver empresários e comerciantes exercendo papéis políticos ou
apoiando candidatos. Esse tipo de prática é uma forma de mostrar influência e poder no contexto
local direta ou indiretamente.
41
42
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ainda maior que nos dias comuns. Os interesses religiosos se desdobram em outros
interesses como o lazer, o comércio e o turismo.
Os nativos reconhecem que a festa de Nossa Senhora das Vitórias se
torna melhor a partir da chegada dos romeiros. Nesse sentido, podemos perceber a
circulação da crença e seu respectivo aumento de adeptos a partir do conhecimento
do espaço.
Os fiéis tornam-se, por conseguinte, frequentadores do Monte do Galo e
se esforçam para fazer a romaria até lá anualmente. Por outro lado, parte dos
nativos reconhece o esforço dos romeiros e passam a admirá-los pelo o modo em
que vivenciam sua religiosidade.
Os carnaubenses utilizam frequentemente o termo “de fora” em suas
falascomo uma forma de distinção. Percebi dois usos para o termo “de fora”, um
deles serve para distinguir os nativos carnaubenses daqueles que frequentam a
cidade, seja a trabalho ou em virtude amizades, casamentos com nativos. Estes
podem tornar-se familiares, participarem dos ritos locais, mas, não são
carnaubenses na sua plenitude, a menos, é claro, que algum dia receba o título de
cidadão carnaubense em algum evento da cidade.
Por outro lado, o termo “de fora” também engloba os romeiros que se
deslocam para o Monte do Galo, portanto, é comum ouvir dos nativos alguma
referência ao “povo de fora” quando perguntados sobre sua relação com o santuário,
sobre a fé em Nossa senhora das Vitórias entre outras coisas. A partir do uso do
termo “de fora” se pode perceber o estabelecimento de uma relação de distinção e
admiração por parte dos nativos para com a religiosidade e a fé dos romeiros.
As questões da fé estão sempre relacionadas ao percurso que os
romeiros realizam para chegar ao seu destino. Em Carnaúba dos Dantas, os nativos
pensam na devoção dos romeiros como algo mais forte mais bonito do que suas
próprias maneiras de vivenciar a religiosidade. Um dos pontos fortes das romarias é
que são momentos de fé repetidos por alguns indivíduos no decorrer de suas vidas.
Para os carnaubenses, o medidor de fé dos visitantes é justamente o
modo como eles enfrentam a jornada até Carnaúba dos Dantas. Devido a isso,
existem muitas afirmações por parte dos nativos relativas à grande fé que os
visitantes têm na santa.
Ao longo dessa pesquisa, uma confusão se instalou no tocante a história
do Santuário. Afinal de contas, sua história de fundação não é igual a história do
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Galo tampouco igual a história da chegada da imagem de Nossa Senhora das
Vitórias na cidade. No entanto, questionados sobre a história do Monte do Galo os
Carnaubenses presentes e ausentes ou contaram a história de cada um deles
separadamente ou contaram ambas as histórias juntas43.
Mas afinal, qual seria a história por trás do Santuário Monte do Galo?
Aquela que não foi pensada, não foi escrita e muito menos dita. Acredito que ela
deva ser parecida com a história de seu povo. Um povo que se uniu por causa de
um reino encantado e dois mitos que o cercaram. Ambos os mitos (do galo e da
santa) estiveram relacionados desde suas origens ao universo dos sonhos e a
realidade que eles podiam provocar na vida das pessoas. Os mitos se uniram e deu
espaço a criação de um espaço sagrado. Espaço este que mudaria o rumo da
história das pessoas e da cidade de Carnaúba dos Dantas.
A história do Santuário Monte do Galo, para além de ser a história dos
dois personagens tão abordados nesta pesquisa é na verdade a história de um povo
que conseguiu através de uma narrativa sobre si mesmo e sobre o seu lugar, levar
sua crença para fora dos limites da cidade. Para que isso acontecesse, não mediram
esforços físicos – por parte das famílias mais pobres – esforços políticos, religiosos e
financeiros.
Buscando algo que os identificasse, o povo de Carnaúba dos Dantas
criou o Monte do Galo. Um lugar que levaria o nome da cidade para o mundo. Um
ambiente que serviria de lembrança para aqueles que lá viveram e que os manteria
unidos aos que ainda vivem na cidade através das histórias, das lembranças e da fé
compartilhadas por causa de experiências individuais em um lugar que pertence a
todos.
O Santuário Monte do Galo faz parte da história de vida dos nativos. A
infância e a adolescência foram regadas de muitas brincadeiras e subidas ao Morro.
As promessas, a expectativa de ter uma graça alcançada. Os namoros, os encontros
e os reencontros.
As apresentações e demonstrações aos que visitaram o lugar pela
primeira vez. A história dos antepassados, dos contemporâneos e das gerações
futuras. O Monte do Galo, em algum momento da história cruza o caminho dos
nativos. Ele impõe aos outros, aos de fora, a sorte dos que foram escolhidos. Ele
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Juntas no sentido de consecutivamente, contava uma história e em seguida a outra.
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afeta a vida das pessoas e sai afetado pela mudança que as novas gerações vão
impondo no seu percurso.
A história do Monte do Galo é, pois, a história de um povo que buscou
algo que os identificasse. Que lembrasse as suas tradições culturais, dos seus
reinos encantados, da sua religiosidade e que, por fim, unificasse toda a
comunidade.
O Santuário Monte do Galo pela sua própria dimensão cultural,
econômica e política tende a ser elevado a uma posição de muito destaque por parte
dos nativos. Embora muitos tenham colocado a fé dos romeiros como o que eleva o
espaço à uma condição sagrada, os nativos percebem o lugar como um espaço que
sintetiza os vários aspectos da vida comunitária em seu próprio valor simbólico. Os
nativos percebem-no como um espaço onde eles enxergam a si próprios a sua
história e sua evolução através da evolução do próprio espaço. O Monte do Galo
sob a ótica nativa também simboliza progresso. Se o Santuário é a representação do
progresso, certamente surge o turismo como um dos principais mecanismos de
divulgação e de visibilidade para que as pessoas tomem conhecimento deste
espaço.
O pertencimento espacial é um aspecto marcante aos habitantes da
pequena cidade. Se sentir parte de um lugar, onde sua história funde-se à própria
história local demonstra ser um ponto muito importante para que se constituam as
relações de solidariedade, pois os parentes que foram embora, sempre voltam e
este retorno ocorre em momentos definidos, em datas marcantes para a cidade e
para eles mesmos.
Outro ponto a ser ressaltado no tocante aos grupos acima, se dá no
sentido do compartilhamento de uma identidade carnaubense, pois o retorno ao
tempo festivo; à volta a cidade nestes momentos, propicia também o retorno ao lugar
comum daqueles, àquela identidade compartilhada de nativo local, alguém que
conhece e participa dos festejos, compreendendo a importância de se fazer presente
nas festas.
Ao pensar as questões identitárias que permeiam o grupo em questão,
nos colocamos diante de algo novo. Essa novidade se dá no sentido de que até
então não houve estudos científicos locais que reflitam sobre a identidade religiosa
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carnaubense moldada a partir do surgimento de um santuário religioso em Carnaúba
dos Dantas.
Embora exista o estudo de Dantas (2002) que também trata da festa de
Nossa Senhora das Vitórias. O objetivo principal foi o estudo da relação dinâmica
entre a festa e seu contexto sociocultural, com uma análise das cenas/rituais que
compunham o espetáculo.
Nesse sentido, realizou-se um trabalho com uma perspectiva diferente,
em que o objetivo principal foi pensar as relações estabelecidas entre os grupos que
interagem durante a festa e que relações eles constroem a partir dela.
Em virtude do enfoque adotado neste trabalho, foi preciso pensar a partir
de uma perspectiva em que múltiplas identidades se reconstroem continuamente no
contexto do evento. Embora se tenham essas identidades como ponto de partida,
este estudo se deu mediante a observação do Monte do Galo enquanto articulador
de um novo elemento simbólico para a identidade religiosa dos nativos daquela
cidade. A importância da identidade na vida de um povo se dá, então, no sentido de
diferenciá-los dos demais, ou seja, é a partir dela que cada grupo se posiciona de
maneira diferenciada.
Nesse sentido, pensei a identidade como forma de representar um grupo,
diferenciando-o dos demais. Os nativos de Carnaúba dos Dantas estabelecem com
o santuário uma relação de significação que de alguma maneira reflete para eles na
questão dos laços comunitários, sentimentos de pertença, pois, afinal de contas,
presentes e ausentes, são todos oriundos do lugar onde está localizado o santuário.
Dessa maneira, ao ser questionado sobre a importância do Monte do Galo
para a localidade, boa parte dos nativos afirmava enfaticamente que o santuário era
tudo pra eles, portanto, pensemos nesse tudo como algo que pode trazer para os
nativos uma representatividade, que os diferencie dos outros e que os coloque
enquanto comunidade em uma posição que não pode ser galgada por outros, a não
ser temporariamente, durante as romarias e que ainda assim, não será a posição
exata daqueles que nasceram na cidade e que podem se apropriar de suas
histórias, de seus eventos, do seu patrimônio material e imaterial.
Ao refletir sobre o que o Monte do Galo, destaco que ele representa para
os nativos de Carnaúba dos Dantas, as relações que ultrapassam os limites
territoriais e palpáveis, seja através da utilização do espaço para o comércio,
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atividades físicas, lugar de brincadeiras ou através da sua utilização enquanto lugar
de orações.
A influência exercida pelo santuário perpassa, então, várias instâncias do
viver social daqueles que residem na cidade e dos que saíram de lá, pois segundo
alguns

entrevistados,

ele

representa

história,

cultura,

turismo,

renda,

desenvolvimento e fé.
O Monte do Galo representa para seus nativos, por conseguinte, algo que
transcende suas explicações, suas palavras, ou seja, ele ultrapassa os limites do
falar e só pode ser explicado em nível do sentir; o pertencimento através da
representação que o espaço exerce em seus nativos, torna-se, portanto, a chave
para refletirmos sobre identidade.
Ao trilhar pela observação dos processos relacionais que ocorreram
durante a festa de 2013, percebi como os nativos e os peregrinos dividem os
espaços e como se ajustam para participar da festa sem perder seu lugar de origem.
Ao refletir sobre os rituais que ocorreram na cidade, sobretudo no espaço
Monte do Galo, constatei o quanto a vida religiosa católica local está ligada à figura
de Nossa Senhora das Vitórias e como os nativos se esforçam para dar
representatividade aos momentos de confraternização que estão relacionados ao
rito religioso, abarcando uma dimensão social que extrapola o universo religioso dos
atores envolvidos. Atuando simbolicamente, espacialmente, e modificando seus
contextos de origem, fazendo com que existam novos papéis, novos locais a serem
ocupados por cada um dos nossos atores periodicamente, ano a ano, festa a festa.
Os elementos religiosos podem, por conseguinte, difundir um sentimento
de unidade e de comunidade entre as pessoas, para isso, os agentes políticos, na
figura de líderes religiosos, não medem esforços em se apropriar daqueles e
trazerem sua influência para o cotidiano, a fim de reavivar as crenças religiosas
propriamente ditas, através de elementos culturais, propiciando além de um aumento
da fé, o aumento do espírito comunitário entre os nativos. Para tanto, o catolicismo
permanece abraçando alguns fenômenos do imaginário popular no Brasil e
trazendo-os para o seio da religiosidade católica popular.
Nesse sentido, destaco que o aspecto religioso que se sobrepõe à figura
do Monte do Galo está relacionado às questões de dominação, pois absorveu um
elemento do imaginário local bastante conhecido e o associou à figura sacra de uma
imagem santa. Também é possível perceber o quanto as forças políticas e religiosas
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atuaram simultaneamente na construção do espaço, ambas se beneficiando de
acordo com seus interesses e, é claro, disseminando a ideia que a cada uma delas
favorecia com a construção do santuário.
Por fim, penso que a extensão da influência exercida pelo Monte do Galo
vai além das questões aqui expostas. Essas relações que se estabeleceram em
virtude da construção do santuário estão profundamente arraigadas na história local
a ponto de que a própria história de fundação do bairro Dom Adelino se relacionar
com a história do santuário e dessas duas confundirem as pessoas com relação às
histórias do Serrote do Galo e de Pedro Alberto.
Outro ponto passível de reflexão é como o santuário e o bairro iniciou as
suas histórias a partir de indivíduos “de fora ou que se encontravam fora da cidade”.
As homenagens realizadas no percurso de subida ao Monte do Galo não condizem
com sua história de construção do espaço, pois, os historiadores e os nativos idosos
afirmam que toda a população da cidade na época foi mobilizada a ajudar na
construção do espaço, mas, poucos conseguiram ter seus nomes lembrados nas
homenagens expostas durante o percurso do santuário.
Todas as situações supracitadas marcam, portanto, relações de
interesses e conflitos relativos à construção do santuário. São situações que
extrapolam os limites do sentido religioso do local e que culminam com a construção
de um espaço que representa bem mais que a fé na Santa Vitória.
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