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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho visa analisar a devoção que está caracterizada na figura do Dr. 

Carlindo de Souza Dantas que, ao ser assassinado no dia 28 de outubro de 1967 em 

frente ao Caicó Esporte Clube, foi alçado ao patamar de milagreiro de cemitério. A 

investigação dessa pesquisa se baseou nas práticas ritualísticas realizadas por 

comunidades de fiéis em torno da sepultura de Carlindo, que se localiza no Cemitério 

Campos Jorge – fato que potencializa simbolicamente o túmulo em lugar de devoção,  

de busca por milagres. Partindo da perspectiva da História Cultural que envolve as 

tradições, os mitos e os costumes de um povo, analisaremos a formação do imaginário 

seridoense, que transformou o médico Carlindo no milagreiro mais procurado daquela 

região. Trabalharemos com as definições de religiosidade, santidade, morte  e 

recordação para a compreensão de um “sagrado alternativo”. É nesse momento que 

examinaremos os aspectos favoráveis ao surgimento dos milagreiros. O espaço, as 

crenças e o contexto social são fundamentais ao entendimento do comportamento 

religioso dos caicoenses. Logo, foi através das memórias – individuais e coletivas – e 

das imagens fotográficas que constatamos uma devoção na qual o devoto mantém uma 

ligação direta com o milagreiro Carlindo Dantas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Caicó, Carlindo, Crime, Milagreiro, Memória, Cemitério. 



 

 

ABSTRACT 

 

 
 

The purpose of this study is to analyze the devotion that is featured in Dr. Carlindo 

figure de Souza Dantas to be killed on October 28, 1967 in front of the Caico Sports 

Club was raised to the level of miracle worker Cemetery. The investigation of this 

research was based on ritualistic practices made by faith communities around the 

Carlindo grave, which is located in Campos Jorge Cemetery. Fact that symbolically 

enhances the tomb in place of devotion, search for miracles. From the cultural history 

surrounding the traditions, myths and customs of a people we analyze the formation of 

the Seridó imaginary, which transformed the medical Carlindo the most sought miracle 

of Seridó Potiguar region. We will work with religious settings, holiness, death and 

remembrance for understanding an "alternative sacred." This is when we examine the 

aspects favorable to the emergence of miracle workers. The space, beliefs and social 

context is fundamental to understand the religious behavior of caicoenses. Just then, it 

was through the individual and collective memories, the images that we see a devotion 

in which the devotee maintains a direct connection with the miracle worker Carlindo 

Dantas. 

 

KEYWORDS: Caicó, Carlindo Crime Miracle Worker, Memory Cemetery. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

No Brasil, a religiosidade católica tomou formas muito mais diversificadas do 

que àquelas orientadas e praticadas pelo Clero. Convencionou-se chamar de 

“religiosidade popular” uma série de concepções e práticas religiosas espontâneas 

realizadas por pessoas ou grupos sem a intermediação da Igreja Católica. Essa 

religiosidade nem sempre foi reconhecida pelo clero católico e muitas vezes foi 

combatida, acusada de superstição e até de blasfêmia. 

 

Na passagem do século XIX para o XX, muitas dessas religiosidades deram 

lugar aos movimentos messiânicos, sobretudo no interior do Nordeste, como o de 

Canudos e o do Padre Cícero. Muitos interpretaram essas manifestações de  

religiosidade como uma prova do tradicionalismo dos antigos sertões nordestinos. 

Acreditava-se, porém, que com a modernidade, essas formas de crença deixariam de 

existir. 

 

No entanto, se constatou o aparecimento de novos milagreiros populares 

mesmo no contexto modernizado e urbanizado, pois os indivíduos preservavam antigos 

rituais que reforçavam as suas experiências individuais e coletivas. Partindo desse 

pressuposto, este estudo procurou analisar um grupo de religiosos que se instituiu sobre 

a crença no milagreiro Carlindo Dantas. Esses fiéis têm praticado sua devoção desde o 

final da década de 1960, depois do falecimento de Carlindo. Foi nesse momento que 

começaram a atribuir ao falecido poderes milagrosos de cura e de outras graças. 

 

Com o passar das décadas, esse grupo religioso que foi se formando em torno 

de Carlindo Dantas foi ganhando novos componentes que praticam o culto até os dias 

atuais. Esses devotos, ao compartilharem uma mesma fé e valores simbólicos de um 

ritual destinado a Carlindo, passaram a fazer parte de uma “Communita Normativa ou 

Espontânea”. Este conceito é apresentado por Victor Turner, antropólogo britânico que 

trabalhou com diferentes aspectos das relações sociais que, para ele, não são somente 

posições ou funções. 

 

Para Turner a communitas é geradora de imagens por grupos que em muitos 

casos  são  estruturalmente  inferiores,  mas  que  passam  a  viver  em  harmonia porque 
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compartilham os mesmos ideais e experiências. Seria uma comunidade de grupos que se 

reúne a partir de uma relação de reciprocidade, onde não há existência de hierarquias, 

pois cada um vê o outro da mesma forma como se vê. A communitas, como não tem 

bases institucionalizadas, surge espontaneamente nas sociedades tradicionais e 

modernas: 

 
Nas sociedades pré-industriais e nas primeiras sociedades industriais com 

múltiplas relações sociais, a communitas espontânea parece está 

frequentemente associada ao poder místico, sendo considerada um carisma  

ou graça, enviada pelas divindades ou pelos ancestrais. (TURNER, 2013, 

p.132). 

 

É neste sentido que no momento em que os devotos praticam o ritual no túmulo 

de Carlindo, eles estão evocando a communitas espontânea marcada por gestos e ações, 

estabelecendo contato com outros integrantes da devoção. Assim os fiéis buscam, 

segundo Turner (2013, p. 135), “uma experiência transformadora que vai até as raízes 

de cada pessoa e encontra nessas raízes algo profundamente comunal”. 

 

Desde então, o grupo religioso que mantém viva a devoção ao milagreiro 

Carlindo é composto por pessoas de várias classes sociais, embora boa parte  desse 

grupo corresponda aos menos abastados da cidade de Caicó. Tais indivíduos vão à 

procura da intercessão de Carlindo e, ao receberem determinada graça, têm no túmulo 

do intercessor seu refúgio nos momentos de angústias. 

 

A devoção a Carlindo é mantida não somente por rituais praticados pelos 

devotos em sua sepultura, mas também pela propagação dos milagres a partir da  

tradição oral, que é repassada de pai para filho. Trata-se, portanto, de uma tradição que 

marcou a história de um “catolicismo místico popular” na região do Seridó, nos séculos 

XIX e XX. 

 

A literatura popular sertaneja como os cordéis e, principalmente, a oralidade, 

forjou uma identidade para o homem sertanejo baseada em atos de fé e milagres que 

sacralizam alguns espaços do Seridó Potiguar. A oralidade foi um traço fundamental na 

divulgação das ações dos sertanejos, que vivenciaram milagres operados por santos que 

faziam parte do cotidiano seridoense. O misticismo e as devoções praticadas por esses 

indivíduos tinham na oralidade seu principal veículo na formação do Espirito Católico 

Sertanejo (ARAÚJO, 2009, p.145). 
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No caso da devoção a Carlindo Dantas, iremos observar que sua trajetória em 

vida, bem como os milagres realizados após a sua morte fizeram parte de uma memória 

individual e coletiva que, através da oralidade, tornou-se conhecida na região do Seridó, 

tendo em vista que Carlindo manteve sua imagem como “protetor dos  pobres”  

repassada pelos jornais e pelo rádio à época, identificando-o como um personagem 

urbano ligado à modernidade. 

 

Assim, as origens desta pesquisa estão ligadas à constatação de uma devoção 

em torno do túmulo de Carlindo de Souza Dantas, que passou a ser frequentemente 

cultuado com rituais que o tornam um “milagreiro de cemitério”. A natureza da 

santidade desse milagreiro passou a ser analisada em um projeto de iniciação à pesquisa, 

cujo título era “Dr. Carlindo de Souza Dantas e José Leão: Crimes que construíram 

milagreiros no Seridó Potiguar – desdobramentos da religiosidade não oficial”. 

 

Analisar a relação da população seridoense com o sagrado através de Carlindo 

Dantas faz parte da nossa trajetória acadêmica. A referida investigação sobre a 

religiosidade na cidade de Caicó amadureceu na medida em que passou a ser conhecida 

também em outros ambientes acadêmicos. A participação em eventos regionais, 

estaduais, nacionais e internacionais, permitiu-nos o debate e a comparação do culto a 

Carlindo com outras manifestações semelhantes existentes no Brasil. 

 

O diálogo proposto por pesquisadores nesses eventos possibilitou que a 

pesquisa caminhasse rumo à escrita de um projeto, em que a devoção a este milagreiro 

adquirisse visibilidade nas discussões sobre religiosidade. Nesse sentido, realizamos o 

recorte temático definido como: Espaços da religiosidade popular: Dr. Carlindo de 

Souza Dantas, um milagreiro de cemitério (Caicó/RN século XX). 

 

A região seridoense, especialmente a cidade de Caicó, é marcada por uma 

religiosidade que ultrapassa as fronteiras oficiais. Tal religiosidade possibilita aos 

seridoenses a invenção dos seus próprios intercessores consoante as dificuldades que 

ameaçam o seu cotidiano. Diante do espaço no qual se manifestam milagreiros não 

canonizados é que percebemos a relevância desta pesquisa. 

 

Examinar um fenômeno religioso consiste no fato de proporcionar um estudo 

no campo da religiosidade, uma vez que essa religiosidade é vista como marginal por 

“não  necessitar  de  uma  estrutura  eclesial  para  existir,  mas  que  está  à  margem das 
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devoções oficiais” (PEREIRA, 2005, p.31). Ao se deparar com um novo modelo de 

sacralização, iremos levantar novas perspectivas sobre o universo não oficializado. 

 

O Brasil, visto como um país carregado de elementos católicos trazidos pelos 

europeus desde a colonização, também possibilitou que pessoas transitassem entre os 

mundos das religiosidades oficiais e não oficiais. Desta forma, o estudo sobre a 

religiosidade presente no Seridó proporciona uma reflexão sobre como se estudar 

determinados acontecimentos persistentes no cotidiano. Tais fenômenos, por sua vez, 

proporcionam uma visão da história religiosa vista a partir da ótica do marginal, ou seja, 

daquele não aceito oficialmente. 

 

Desde então, ao estudarmos sobre as várias maneiras de viver o catolicismo no 

Brasil, passamos a pensar sobre a própria história cultural deste país. Uma história que 

revelou representações do sagrado, como os “milagreiros de cemitério”, que passam a 

fazer parte da consciência e do cotidiano do povo. Além disto, essa religiosidade nos 

permite pensar na relação entre os indivíduos e suas culturas tanto nas sociedades  

antigas quanto nas atuais. 

 

Quanto ao “Milagreiro de Cemitério”, trata-se de um conceito dado a um morto 

que passa a operar milagres segundo a crença dos seus devotos. Como ele não é 

oficialmente canonizado, não tem uma igreja para ser adorado; o túmulo torna-se, então, 

o local de adoração ao milagreiro. A sepultura torna-se um espaço onde o devoto 

mantém uma ligação com o mundo do sagrado, fazendo os seus pedidos à espera dos 

milagres almejados (ANDRADE Jr, 2008). 

 

Esses “milagreiros de cemitério” surgem como parte daquilo que Pereira 

definiu como processo de desterritorialização que, por sua vez, decorre do fato dos fiéis 

com suas práticas e rituais – não aceitas oficialmente – deixarem o território  dos 

templos e passarem a fazer suas devoções aos milagreiros em lugares considerados 

“irregulares”. As estradas, ruas e, principalmente, os cemitérios, tornam-se os novos 

locais de veneração aos milagreiros, onde os devotos independentes dos santos 

oficializados se destinam rumo à certeza do pronto atendimento. 

 

Com base nas leituras bibliográficas sobre o catolicismo oficial e a 

religiosidade popular, foi necessário definirmos a metodologia a ser utilizada no 

prosseguimento da pesquisa. Em primeiro lugar, iniciou-se a busca por fontes,    fulcrais 



18  

ao trabalho historiográfico. Nesse sentido, investigamos documentos em diferentes 

lugares que possibilitassem informações sobre Carlindo: dirigimo-nos à Biblioteca 

Municipal, ao Hospital Carlindo Dantas e à Câmara Municipal – todos localizados na 

cidade de Caicó. 

 

Assim, foram coletados vários materiais – desde livros que narram a vida de 

Carlindo, atas das reuniões dos vereadores, até chegarmos aos jornais e a outros 

documentos encontrados no Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC), 

localizado no campus universitário UFRN-CERES-Caicó. Após a verificação do 

material, selecionamos os que possuíam maior relevância para a pesquisa: jornais (1), 

documentos jurídicos (2), entrevistas (3) e fotos sobre o objeto de pesquisa (4). 

 

Mediante visitas realizadas ao LABORDOC, foi examinado o jornal A Folha, 

cujo editor era o monsenhor Walfredo Gurgel. Este jornal de nível local abordava os 

eventos sociais, econômicos e políticos da cidade de Caicó. Escolhemos o recorte 

temporal para a discussão do objeto de pesquisa, e decidimos iniciar pela década de 

1960 – época que revela a trajetória de Carlindo Dantas como médico e Deputado 

Estadual. Prosseguimos até o ano de 1990 com a finalidade de encontramos  

informações sobre o assassinato de Carlindo e o início das visitas ao seu túmulo. A 

escolha dessas fontes possibilita uma reflexão sobre as relações entre Carlindo e a 

sociedade de sua época. 

 

Outra importante fonte para a pesquisa é uma coleção de jornais locais 

pertencente a Manoel Ferreira de Macêdo, habitante de Caicó que vivenciou os 

acontecimentos dos anos de 1960. Manoel almejava acompanhar o desfecho da 

investigação do assassinato de Carlindo, visto ter sido este o assunto mais abordado nos 

jornais à época. Esta coleção de jornais relata sobre o crime que vitimou Carlindo, a 

prisão e a morte do suposto assassino da vítima. 

 

Os esclarecimentos do assassino de Carlindo denunciaram que o crime 

cometido contra esse médico foi premeditado por pessoas da alta sociedade caicoense. 

Isto demonstrou o jogo das relações de poderes, nas quais Carlindo encontrava-se 

inserido. Além disso, esse crime também possibilita uma reflexão sobre o contexto  

social no qual estava inserida a sociedade caicoense, demarcado pela violência e pelo 

“acerto de contas”. 
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No LABORDC encontramos ainda o processo judicial que data de 24 de 

outubro de 1966, tendo João Marinho da Silva como juiz da comarca. Este processo 

indiciava Carlindo Dantas como autor do crime cometido contra o médico Onaldo 

Pereira de Queiroz; apresenta detalhadamente os indícios, as testemunhas de defesa e de 

acusação que colaboraram no julgamento de Carlindo Dantas. Esse registro possibilitou 

outro discurso sobre Carlindo que, apesar de ter sido absolvido, foi inevitavelmente 

suspeito de ser o mandante de um assassinato – e este fato marcou sua história de vida. 

 

Tal acontecimento nos leva a questionar sobre a santificação de Carlindo 

Dantas, tendo em vista que em torno dos mortos especiais vão se construindo narrativas 

nas quais o que não deve ser recordado precisa ser descartado. Os devotos de Carlindo 

preferem esquecer o evento de 1966 para que sua imagem não seja manchada, 

constituindo-se popularmente como o um homem “caridoso”. 

 

Outro procedimento adotado diz respeito à pesquisa com técnicas da história 

oral, posto que se trata de um instrumento privilegiado para os historiadores que se 

deparam com novas temáticas. Assim, trabalhar com a oralidade é permitir que a 

sensibilidade e a subjetividade estejam presentes no trabalho científico levando o 

historiador a lidar com a relação entre memória e história, veracidade e imaginação. 

 

A coleta de informações por meio da utilização das técnicas oriundas da  

história oral possibilitou a construção de identidades, onde Carlindo figura propriamente 

como uma “entidade sobrenatural”. O trabalho com a oralidade exige rigorosos  

critérios, um deles é a seleção do público a ser entrevistado; dividimos as entrevistas em 

dois grupos: o primeiro abarca os devotos com faixa etária de 70 anos, ou seja, aqueles 

que conheceram Carlindo, ao passo que a segunda categoria de devotos alberga aqueles 

que ouviram falar, por meio das narrativas de seus familiares, das proezas de Carlindo. 

 

Também consideramos importante a pesquisa in loco, posto que esta permite 

um contato junto ao universo das sensibilidades. Acreditamos que ao conciliarmos as 

fontes acima dispostas com a pesquisa in loco dos rituais praticados no túmulo de 

Carlindo, podemos produzir uma fonte histórica, dado o pioneirismo deste trabalho, de 

modo a fugirmos da superficialidade caracterizadora das pesquisas não-científicas. 

 

Em resumo, foram necessárias visitas ao túmulo de Carlindo Dantas, que se 

iniciaram por volta do ano de 2010, prosseguindo até 2015. Esse acompanhamento da 
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devoção ao milagreiro se deu no dia dois de novembro, mais conhecido como o Dia de 

Finados, no qual o culto a Carlindo é mais visível, mas também foram realizadas visitas 

ao seu túmulo aos domingos pela manhã, dia em que os devotos saem da missa e rumam 

ao cemitério para rezarem pelo seu intercessor. 

 

Essas visitas foram essenciais para se entender como a devoção, sendo o 

resultado final da santificação de Carlindo, concretizou-se e perpassou as fronteiras do 

catolicismo oficial. A sepultura, os objetos simbólicos e os rituais foram registrados 

pelas fotografias, as quais são portadoras de intencionalidades, expressões, informações 

e representação dos acontecimentos sociais e culturais de uma determinada realidade. 

 

Partindo da metodologia apresentada, a dissertação foi composta com três 

capítulos sobre o objeto abordado. No primeiro capítulo, propomo-nos a realizar uma 

discussão sobre o fenômeno da religiosidade no contexto nacional, recuando ao período 

da colonização portuguesa em territórios brasileiros. Fatores históricos e culturais são 

postos como motivações que levaram o homem nordestino, nos momentos de 

desamparo social e espiritual, a recorrerem aos “santos domésticos”. 

 

A discussão bibliográfica proposta nesse capítulo sobre a religiosidade se 

fundamentou nas argumentações dos estudiosos da religião. Autores como Arnaldo 

Filho Lemos e Paulo Guenter Suess esclareceram a imposição do catolicismo 

Apostólico Romano no Brasil. Um catolicismo que se apresentou de forma ineficiente 

ao atendimento das classes pobres, contribuindo para o desenvolvimento de um 

catolicismo popular. Este foi improvisado pelos indivíduos que visavam soluções 

imediatas dos seus problemas. 

 

Ralph Della Cava e Maria do Carmo Pagan Forti identificaram o Padre Cícero 

como o homem santificado pela população, que operou por meio de uma  beata  o 

milagre da hóstia na cidade do Juazeiro do Norte/CE. O padre Cícero transformou 

Juazeiro em local de romarias para onde acorriam todos os afligidos das misérias 

humana, á procura de saciarem suas necessidades matérias e espirituais. Ambas as 

autoras confirmaram a fé que o povo manteve no Padre Cícero, considerado o enviado 

de Deus para salvar os pecadores na terra. Esta ideia compreende o conceito de 

messianismo defendido por Maria Isaura Pereira de Queiróz e Euclides da Cunha. 
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Mircea Eliade e Simon Schama, colaboraram com a pesquisa ao enfatizarem 

que o sobrenatural se manifestou aos homens através dos elementos naturais. Florestas, 

montes, cavernas são considerados sagrados pelos visitantes que atribuem significados 

sacros aos espaços naturais. São locais escolhidos pelos deuses para serem a sua 

habitação terrena, tornando-se “centros de peregrinação”. Os peregrinos, por sua vez, 

com gestos, oferendas e festas aos santos da sua preferência, potencializaram um 

“comportamento peregrinatório”, á medida que, foram surgindo comunidades religiosas. 

 

Em seguida abordamos as características de um morto em especial, a morte 

trágica, a fé dos devotos e os milagres póstumos. Os indivíduos se relacionam com o  

seu intermediador mediante um compromisso marcado pela fidelidade e memória. Se o 

devoto esquece-se de cumprir a promessa, Carlindo os faz lembrar de alguma maneira. 

O milagreiro opera o milagre na vida do crente e este como agradecimento retorna ao 

túmulo do intercessor. O túmulo torna-se um espaço sagrado e seguro, conforme é 

defendido pela geógrafa Zeny Rosendhal e pelo geografo Yi-Fu Tuan. 

 

Finalizamos o capítulo apontando exemplos de milagreiros localizados de Sul 

ao Norte do Brasil que comprovaram o crescimento de crenças secularizadas, em que o 

sagrado e o profano se misturam. Fatos que indicam devoções originadas em um 

contexto moderno, porém imbricadas em elementos pautados na força da tradição. 

 

No segundo capítulo temos como objetivo apresentar a biografia do Dr. 

Carlindo de Souza Dantas, a sua vida pessoal e profissional através dos depoimentos  

das pessoas próximas a ele. Este capítulo comporta os testemunhos do filho, da ex- 

esposa e de amigos íntimos de Carlindo. Estes revelaram a imagem do homem que ficou 

conservada nas suas memórias; como um pai, companheiro e um indivíduo cordial com 

seus amigos da infância – a história deste cidadão se transformou em discursos 

cristalizados. 

 

Constatamos através desses depoimentos coletados elementos biográficos que 

permitiram um resumo da vida de Carlindo, baseada não somente nas ações praticadas 

por ele em vida. Mas nas impressões e interpretações que cada depoente manteve com 

relação a natureza humana de Carlindo. A sua maneira de se vestir, de falar, de agir, de 

pensar e de se comportar são aspectos constituintes do discurso biográfico nesse 

capítulo.  Cujas ações são  observadas nos diferentes lugares e  situações do    cotidiano, 
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como na sua própria casa, no seu consultório, nos bares e nos clubes. Verdades e 

estereótipos são observados nos testemunhos dos indivíduos, que de alguma maneira 

participaram da vivência de Carlindo. 

 

Além dos testemunhos, os jornais de nível local e nacional, como A Folha, A 

Tribuna do Norte, O Diário de Natal favoreceu a produção da biografia de Carlindo 

enquanto homem estimado pelos caicoenses. Os jornais como o Diário de Pernambuco, 

a Tribuna da Imprensa colaboraram diariamente com a divulgação do julgamento sobre 

os mandantes da morte de Carlindo, dando ênfase a importância que o médico 

estabeleceu na sociedade seridoense. A divulgação da vida de Carlindo e a sua morte 

contribuíram para a manipulação de um discurso que idealizou Carlindo na memória 

daqueles que o admiravam. 

 

Discutimos sobre a cidade de Caicó como um espaço regional, marcado por 

transformações históricas ao longo do tempo. O contexto social da época de 1960 foi 

estudado para compreendermos os significados dos acontecimentos que envolveram 

Carlindo e a sociedade. Temas como educação, saúde, diversão, religião, segurança e 

política da cidade de Caicó são explanados a fim de refletirmos sobre o funcionamento 

do espaço no qual Carlindo viveu e morreu. 

 

Carlindo Dantas como político manteve influência nas eleições do ano de 1966 

e na candidatura de Francisco de Assis Medeiros para o cargo de prefeito na cidade de 

Caicó. Propomos uma discussão sobre o fato de que mesmo morto, Carlindo foi a 

“bandeira da vitória” do seu melhor amigo – que venceu as campanhas eleitorais no ano 

de 1968, alegando a “memória de Carlindo”. 

 

No terceiro capítulo, iniciamos a discussão a partir das considerações de Jean- 

Claude Schmitt sobre o imaginário cristão na Idade Média; uma sociedade marcada 

pelas aparições de fantasmas aos vivos. O retorno desses mortos à terra levou ao 

“nascimento do purgatório”, um lugar intermediário onde as almas expiam seus  

pecados, conforme aponta Jacques Le Goff. 

 

A partir da criação de um lugar de sofrimentos destinado às almas pecadoras, a 

Igreja Católica tornou-se, no século XIX, a principal, incentivadora dos rituais fúnebres. 

Estes rituais garantiam aos indivíduos uma “boa morte cristã”. No entanto, a prática de 

sepultar os mortos dentro dos templos e os lucros obtidos dos festejos fúnebres pelas 
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irmandades corroboraram para o surgimento de um grupo de médicos sanitaristas 

contrários a tais costumes. 

 

Progresso, civilização e salubridade foram debatidos pelos intelectuais da  

época que buscavam a modernização nacional. A urbanização almejada pelos  

higienistas interferiu nas tradições religiosas, e teve como símbolo de concretização do 

projeto urbanístico a formação dos cemitérios. Estes foram os espaços que receberam os 

corpos fétidos, principais causadores de doenças infecciosas. No entanto, as primeiras 

construções dos cemitérios não foram vistas com bons olhos pela sociedade 

conservadora. Essa resistência é exemplificada na Revolta da Cemiterada ocorrida em 

1836, no estado da Bahia. 

 

Os cemitérios tradicionais são marcados pelas sepulturas, as quais são 

repositórios de corpos de mortos comuns e especiais. “O corpo passou a ser visto como 

uma referência permanente para os cristãos do século moderno” (GÉLIS, 2008, p.19). 

Assim, cuidado com os restos mortais, a busca pela comunicação com os entes queridos 

que já partiram e a perpetuação das suas memórias levou os indivíduos a se destinarem 

com mais frequência ao “solo cemiterial” que, adquirindo novos significados, tornou-se 

o “espaço da recordação”, onde os vivos recordam seus mortos através das sepulturas, 

dos objetos simbólicos, tais como epitáfios e fotografias do falecido. 

 

A partir do século XX os cemitérios receberam mortos especiais que operam 

milagres. Nesse caso, finalizamos o capítulo apresentando o milagreiro Carlindo de 

Souza Dantas que se instalou no cemitério Campos Jorge. Através das entrevistas 

colhidas dos seus devotos, os testemunhos de graças e milagres são comprovados por 

uma comunidade de fiéis que recordam um homem caridoso em vida e no post-mortem. 

As imagens introduzidas no texto confirmaram uma prática espacial de uma devoção 

não reconhecida pela oficialidade em um cemitério. 

 

A compreensão da biografia de Carlindo também perpassou pela fala dos 

indivíduos que após a morte dele, o santificaram como um milagreiro da região do 

Seridó. As primeiras entrevistas coletadas ocorreram no espaço do cemitério Campos 

Jorge, onde se encontra a sepultura de Carlindo. Usando equipamentos como a máquina 

fotográfica, gravador e caderno de anotações, conseguimos a atenção daqueles que 

visitavam  o  túmulo  de   Carlindo  e  se   dispuseram,  voluntariamente,  a  relatar      as 
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experiências religiosas. Foram entrevistas rápidas com duração apenas de 15min, porém 

possibilitando informações essenciais sobre a atuação de Carlindo como milagreiro. 

 

Também realizamos entrevistas com devotos que almejavam não somente falar 

sobre os milagres post-mortem de Carlindo, mas também sobre aspectos sociais, 

políticos e econômicos nos quais Carlindo se envolveu na década de 1960. As  

entrevistas foram realizadas nas respectivas casas dos entrevistados, com duração de 

1h30min. Os depoentes se mostravam ansiosos para falar sobre Carlindo, no tocante à 

atuação dele como médico, todavia, quando partíamos para questões sobre os 

assassinatos na cidade de Caicó em 1960, a maior parte dos entrevistados não 

demonstrava interesse em comentá-los. 

 

Todas as entrevistas mencionadas ao longo do texto revelaram particularidades 

de uma religiosidade praticada pelos caicoenses que teve início no ano de 1980. A partir 

do século XX, constatamos mudanças na prática religiosa dos habitantes de Caicó, ou 

seja, o Catolicismo Apostólico Romano divide espaços com outras religiões que foram 

se aperfeiçoando em solo caicoense. Houve a proliferação de Igrejas Evangélicas, 

Presbiterianas, Pentecostais, Protestantes, e de religiões como o Candomblé, Budismo, 

Espírita, entre outros. Dessa maneira, houve a ampliação do universo religioso dos 

sertanejos, os quais se voltaram para novas possibilidades de salvação terrena. 

 

A geração da faixa etária dos 70 anos que foi entrevistada compreende o 

período de 1960 a 1980; uma época marcada pela Ditadura Militar, o que resultou em 

um fechamento político e restringiu os direitos civis. Apesar da forte vigilância por  

parte dos governos militares, houve vários movimentos sociais que lutavam por 

liberdade e democracia. Mobilizaram-se estudantes, trabalhadores, empresários 

nacionais, artistas que saíam às ruas em passeatas ou faziam greves reivindicando 

reformas nos setores agrário, educacional, eleitoral, trabalhista e tributário. Apesar do 

chamado “Milagre Econômico”, ocorrido no governo de Emílio Garrastazu Médici 

(1969-1974), a economia brasileira manteve a dívida externa, a alta inflação e o 

desemprego em decorrência, sobretudo, da crise do petróleo – que desestabilizou a 

economia mundial. 

 

No entanto, a década de 1960 também é lembrada pelo grande 

desenvolvimento  dos  meios  de  comunicação,  com  programas  radiofônicos,  teatros, 
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revistas e, principalmente, a televisão. Um dos programas televisivos que ganhou 

enorme publicidade entre os brasileiros da época foi o da Jovem Guarda – um 

movimento cultural caracterizado pelo estilo musical inspirado no rock norte- 

americano. A Jovem Guarda também influenciou o comportamento, o pensamento e a 

música nacionais. À medida que houve crescimento nas indústrias de transportes, 

energia e comunicação, agravaram-se os problemas relacionados às políticas sociais,  

tais como àquelas relativas à saúde, à alimentação, à moradia e às questões fundiárias. 

 

A segunda geração entrevistada – faixa etária de 40 anos – foi telespectadora 

das transformações políticas e econômicas no Brasil, ocorridas por volta dos anos de 

1980. A transição da Ditadura Militar para o regime democrático teve início com o 

movimento das Diretas Já, que levou universitários, políticos, operários, dentre outros 

setores sociais, a lutarem por eleições diretas com o fim de se eleger um novo presidente 

para o país. Com a morte de Tancredo Neves, em abril de 1985, José Sarney assumiu a 

presidência. Em 1988 uma nova constituição entrou em vigor. 

 

A nova constituição federal do Brasil busca garantir direitos fundamentais aos 

brasileiros, tais como: liberdade de pensamento, de crença religiosa e de locomoção, 

igualdade jurídica, sigilo dos meios de comunicação, entre outros. Além dessas 

mudanças, a economia brasileira sofreu impactos com o Plano Cruzado (1986), Plano 

Collor (1990), Plano Real (1995) os quais buscavam a diminuição da inflação e a 

estabilidade econômica do país. 

 

Constata-se que a chegada do século XX foi marcada por avanços  

tecnológicos, descobertas científicas, guerras políticas, propagação de várias religiões, 

aperfeiçoamento de vários esportes com títulos mundiais para o Brasil. Eventos que 

apresentam elementos caracterizadores do processo de globalização, que também trouxe 

consigo novos desafios a serem enfrentados pela população brasileira. 

 

Aventamos, portanto, a seguinte problemática: quais os elementos constituintes 

na santificação de Carlindo Dantas? O que levou os caicoenses assistidos e protegidos 

pela Nossa Senhora de Sant’Ana a buscarem a ajuda de Carlindo de Souza Dantas nas 

adversidades da vida? Tais interrogações orientaram esta pesquisa, e procuramos 

respondê-las ao longo deste texto. O personagem Carlindo ainda guarda muitas histórias 
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a serem reveladas ao mundo, motivo pelo qual esta pesquisa inevitavelmente se mostra 

como inacabada. 
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1. AS TRANSFORMAÇÕES DA RELIGIOSIDADE POPULAR 

 

 

 

A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova 

das coisas que se não veem. 

 
Livro dos Hebreus (11:1). 

 

 

 

1.1. Catolicismo oficial e o catolicismo popular 

 
Compreender a história do catolicismo no Brasil é adentrar em um universo 

complexo, uma vez que o catolicismo não foi homogêneo, mas apresentou diferentes 

formas de vivências. Nesse sentido, o catolicismo oficial foi implantado no  Brasil 

através dos colonizadores que buscavam exercer seu domínio sobre os índios que aqui 

viviam. 

 

Desde o período colonial, a religião sempre foi uma estratégia eficiente por 

parte dos europeus para impor uma ideologia com base na passividade dos indivíduos 

considerados inferiores. A Igreja, por sua vez, buscou estabelecer sua influência na 

sociedade, pois era necessário “instruir o povo na fé correta e educá-los segundo os 

padrões canônicos” (LEMOS 2000, p. 25). 

 

A Igreja Católica no Brasil, partindo das dioceses e das paróquias, as quais se 

tornavam instituições ligadas aos sacramentos da Santa Sé, enfatizava a salvação das 

almas pecadoras. Os índios passaram a ser vistos pelos europeus como indivíduos 

supersticiosos, porque mantinham crenças exageradas nos elementos da natureza.  

Diante desta realidade, restava à Igreja cumprir o papel de evangelizar os índios os  

quais estavam submersos na escuridão de suas crendices, que para os colonizadores 

eram sem fundamentos. 

 

A introdução do “deus estabelecido” pela religião oficial é marcada por um 

conjunto de regras morais, dogmas e hierarquias eclesiásticas nas quais indivíduos 

alienados deveriam obedecer incondicionalmente. Seria um catolicismo que fazia parte 

de um contexto social em que as sociedades do século XVI e XVII se viam oprimidas 
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pelos portugueses. As opressões que os índios, escravos e camponeses sofreram através 

dos séculos proporcionaram um ambiente hostil que levou as classes subordinadas a 

resistirem à dominação europeia de diversas maneiras. 

 

A Santa Sé também se deparou com muitas dificuldades na difusão das 

doutrinas católicas. Um dos problemas estava na própria extensão das terras brasileiras, 

o que dificultou a evangelização contínua aos grupos de pessoas que viviam em lugares 

poucos povoados. Isto, por sua vez, provocou uma lacuna na própria vida religiosa 

dessas comunidades, as quais distantes da centralização do poder eclesiástico 

enxergavam nos deuses e santos dos seus antepassados um meio de suportar a realidade 

em que viviam. As poucas capelas construídas em lugares rústicos não eram suficientes 

à preservação da religião católica oficial. Os padres não mantinham uma visita  

constante às comunidades carentes, abrindo espaço para um “sagrado alternativo”. 

 

Em oposição ao catolicismo ortodoxo começou a se desenvolver o catolicismo 

popular que “abrange todos os costumes e vivências religiosas do povo, sejam eles de 

origem africana, indiana, católica ou espírita, é, pois uma expressão autêntica do povo 

simples” (SUESS, 1979, p. 28). Tratava-se de um catolicismo mantido pela 

espontaneidade, onde festas, novenas e procissões eram realizadas em locais santos. 

 

A crença nos santos foi aperfeiçoada neste catolicismo popular, porque 

diferentemente do contato provisório que os indivíduos mantinham com os santos 

canonizados, as comunidades rurais estabeleceram a comunicação com o sagrado a  

partir de uma ligação direta com os santos. Foi assim que Suess definiu a natureza dessa 

crença: 

 

A fé num protetor, seja um santo, à alma de um morto ou um penitente 

venerado como Messias, tudo isto se une num catolicismo popular num 

acorde harmônico. É onde se encontra um potencial de possibilidades de 

expressão, que não corresponda mais aos modelos da ortodoxia católica. Os 

santos são invocados com poderes de outro mundo para reajustarem uma 

situação que desandou (SUESS, 1979, p. 60). 

 

Partindo de tal pressuposto, os santos passaram a fazer parte do cotidiano das 

classes oprimidas; mesmo coibidos a não manifestarem suas devoções, de alguma 

maneira eles vivenciavam esta fé. A necessidade de tranquilidade, de consolo nas 

frustações da vida, a procura de primazias terrenas ou mesmo a salvação após a morte 
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levava os indivíduos a materializarem suas esperanças nos rituais de adoração e gratidão 

aos seus santos protetores. Estes santos tornaram-se os intermediadores entre os  

homens e Deus, proporcionando uma espécie de relação de paternidade – entre filho e 

pai. Porém, homens investidos de caráter excepcional também eram santificados por 

essas comunidades que transformavam esses em mediadores das causas humanas. Isto 

demonstrava que, no catolicismo popular, os grupos marginalizados estavam abertos às 

soluções imediatas para resolver as crises espirituais e materiais. Novamente, Suess 

delineou certos aspectos desta fé: 

 

O homem deseja servir-se das forças santas desde cosmo pra resolver os seus 

problemas da cada dia. A este círculo de problemas pertencem as doenças, os 

infortúnios, o pão e o trabalho. O conceito de Deus como força onipotente 

tem a sua raiz, mas ao lado desta grande força, existem forças menores que 

ficam mais perto do homem e a que ele pode recorrer como os cultos aos 

santos, resultando em uma religiosidade onde as questões morais são 

irrelevantes. O catolicismo popular é aquele no qual ocorre as devoções de 

proteção, onde o homem entra diretamente em relação com o santo. Nestes  

há uma força milagrosa e os lugares que o santo intervém se tornam centros 

de romarias, onde os fiéis pedem milagres e oferecem dádivas de sacrifícios. 

O eixo da religiosidade também é a manifestação de Deus em homens 

extraordinários que se tornam mediadores entre o poder divino e a vida 

concreta dos homens. A piedade dos milagres ainda subsiste em toda a sua 

dinâmica (SUESS,1979, p. 89). 

 

A religiosidade popular tem sido caracterizada por elementos ligados às 

crenças messiânicas, à manifestação do sagrado em locais naturais, à peregrinação aos 

centros de romaria e ao surgimento de milagreiros de cemitério; aspectos que passaram  

a fazer parte da vida dos sertanejos, na busca pelo sobrenatural como forma de resolver 

sofrimentos e angústias no plano físico e emocional. 

 

 

 
1.2. Messianismo 

 
O messianismo foi um aspecto que esteve associado à religiosidade popular 

arcaica. A crença no envio de um messias com poderes e atribuições com vias a ajudar 

no cumprimento da causa de um povo ou de um grupo oprimido. A espera deste messias 

que livrasse os pobres da dominação dos ricos, ou mesmo que trouxesse no juízo final  a 
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redenção para os marginalizados, esteve presente nas sociedades rurais no Nordeste do 

país desde o século XIX. 

 

Segundo Maria Isaura Pereira de Queiroz, o messianismo tem sido um 

movimento religioso que se manifesta desde as sociedades primitivas. Ele tem por base 

a crença na volta de um novo messias para instaurar um paraíso na terra e assim corrigir 

as imperfeições do mundo. O termo messias é considerado historicamente associado a 

homens que se transformaram em líderes religiosos, “tendo marcado fortemente um 

povo e, em torno do qual se desenvolveram lendas de milagres e visões” (QUEIROZ, 

1976, p. 28). Esse líder religioso seria caracterizado como alguém portador de 

qualidades excepcionais revestidas de “faculdades mágicas que lhe dão autoridade”, 

capaz de arregimentar uma comunidade de seguidores. Sua autoridade era também 

mantida pelo carisma, qualidade peculiar àqueles indivíduos que se tornam “guias 

divinos” ou salvadores das classes subalternas. Além disso, o messias também se 

revelava para os seus adeptos como um líder político capaz de reestabelecer a ordem 

vigente. 

 

As crenças messiânicas surgem por fatores políticos, econômicos, sociais e 

culturais e estiveram ligadas à ambientes rústicos. O desejo dos homens pobres em 

mudar sua realidade levava as comunidades rurais a se reunirem em um movimento 

messiânico, apostando todas as suas certezas naquele que era considerado o “enviado de 

Deus”. Tais crenças revelavam a “insatisfação com o mundo presente”, almejando a 

regeneração dos sofrimentos humanos e, principalmente, das doenças. O messias se 

apresentava como aquele que regressou à Terra para trazer aos homens um reino de 

prosperidade, onde a fome e a dor não mais existiriam. É por isso que a ideia de juízo 

final também fez parte das crenças messiânicas, pois o eleito divino “acabará com os 

velhos tempos”, e introduzirá um novo reino (QUEIROZ, 1976, p.31). 

 

Nessa crença, o salvador aparece como alguém enviado à Terra; um redentor 

que “traz salvação coletiva”. Esse messias não era enviado somente para uma única 

pessoa, mas para satisfazer as necessidades de um grupo. O mundo prometido aparece 

para esta coletividade, que busca a transformação da humanidade em uma comunidade, 

como um espaço imaginário em que todos podem ser beneficiados com bens materiais e 

espirituais. Para seus adeptos, o messias é definido como o centro de amor e de 

santidade. Este se torna um intermediário entre o Deus Onipotente e os seres mortais, os 
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quais procuram alcançar a harmonização do mundo. Assim, por intermédio deste 

enviado divino, a ordem seria reestabelecida no mundo caótico. 

 

O messianismo se afirma como uma força prática e não como uma crença 

passiva e inerte de resignação ou conformismo, diante do espetáculo das 

injustiças, o dever do homem é trabalhar para saná-las, pois sua é a 

responsabilidade pela condição do mundo. E, desde que a crença se ativa, dá 

então lugar ao movimento messiânico, que se destina a consertar aquilo que 

de errado existe. Estes objetivos que são políticos, sociais, econômicos 

devem sempre ser, no entanto, religiosamente alcançados, isto é, por meio de 

rituais especiais que um enviado divino revela aos homens (QUEIROZ, 1976, 

p. 29). 

 

Esse profeta era investido de um “poder mítico” que o colocava acima dos 

tradicionais padrões eclesiásticos. No Brasil, principalmente na região nordestina, os 

messias estiveram presentes na vida do sertanejo desde o século XIX. Dentre os  

diversos messias registrados na história do país, poucos receberam estudos mais 

sistemáticos pelas ciências humanas e sociais. Dois deles serão aqui observados: 

Antônio Vicente Mendes Maciel, na Bahia, e Cícero Romão Batista, no Ceará. Os dois 

foram os responsáveis pela criação de comunidades que abrangiam todas as classes 

sociais, e que visavam restabelecer um mundo de felicidade e justiça. “A causa de Padre 

Cícero, ao contrário da de Antônio Conselheiro, não era uma revolução social, mas a 

redenção individual de cada um. Era ele um messias tímido a quem Deus confiara à 

conversão dos pecadores” (QUEIROZ, 1976, p.113). 

 

Partindo desse pressuposto, assinalamos que os movimentos messiânicos 

variam em cada comunidade que adere às crenças em um beato. Antônio Conselheiro 

almejava uma transformação na sociedade, já que não aceitava o governo republicano. 

Enquanto o Padre Cícero buscou na cidade do Juazeiro uma renovação espiritual 

daqueles que foram rejeitados pela sociedade hierarquizada do século XIX. No entanto, 

ambos os messias foram marcados por profecias, milagres e grupos organizados em 

torno deles, que os consideravam como a manifestação do sobrenatural em terras 

sertanejas. Isso, por sua vez, já era um prenúncio de que Deus não tinha abandonado os 

seus filhos que, marcados pela seca e pela fome, eram errantes e perambulavam à 

procura da proteção divina – que foi encontrada nas figuras de Conselheiro e de Padre 

Cícero. 
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Ainda no século XIX, as “Províncias do Norte” – que correspondiam a uma 

considerável parte da área ocidental do Norte e que posteriormente foi definida como a 

região Nordeste – constituíram em um espaço geográfico marcado pela pobreza, 

epidemias, secas frequentes e um clima hostil. Tais características levaram os  

sertanejos, em momentos de desesperos, a manterem uma relação com o sobrenatural. 

Por isto, quando surgiam indivíduos com ações de curas e com discursos de reconstruir 

uma sociedade igualitária, inevitavelmente conseguiam muitos adeptos e se tornavam 

beatos. Estes eram identificados pelo caráter de miséria e por seu comportamento 

religioso; tratava-se de uma figura responsável por fazer promessas de um futuro 

promissor às populações carentes; estas, por sua vez, movidas pelos flagelos naturais, 

pelo desprezo da elite e pelo próprio sentimento de descaso, foram à procura de um 

sentido para sua existência. É também por isto que o fanatismo religioso ocorria com 

mais frequência nas zonas rurais, uma vez que o povo avistava nos líderes populares, 

como Antônio Conselheiro e o padre Cícero, uma oportunidade de solução para seus 

problemas cotidianos
1
. 

 

Esse fanatismo tornou-se uma “ideologia de cunho religioso, místico na qual, 

homens mantidos por uma solidariedade grupal mantém uma reação contra a ordem 

dominante” (FACÓ, 1980, p. 50). Os fanáticos, como foram chamados os adeptos que 

seguiam as ordens de Conselheiro e do padre Cícero, eram sertanejos pobres que 

buscavam igualdades no plano político e econômico; eram indivíduos que abraçavam 

um novo catolicismo, o qual se baseava em um “conjunto de conceitos morais que 

deveriam guiá-los aos seus interesses materiais e aos seus anseios de libertação” 

(Ibidem, p. 60). 

 

Se para alcançar esses objetivos fosse preciso ir de encontro com os interesses 

das classes dominantes, esses indivíduos não hesitariam em fazê-lo, pois, como 

argumentou Benedetti (1984, p. 10), “a luta dos homens é também a luta dos deuses,   e, 

 
1 

No século XX, esses beatos tornaram-se personagens associados a própria imagem da região Nordeste. 

Os movimentos messiânicos foi um dos temas abordados pelo “romance de trinta,” onde intelectuais, 

como Rachel de Queiroz, José Lins, José Américo, entre outros, discutiram a ideia de um Nordeste 

tradicional ameaçado pelas sociedades industriais. Esta literatura regionalista foi responsável por um 

discurso identitário, onde as expressões, as experiências, as imagens de origem popular foram 

consideradas características de um “tipo regional”. Ao descreveram personagens simbólicos, como os 

messias, os romancistas revelaram as condições de vida dos setores sociais elucidando o pertencimento 

dessas figuras ao espaço nordestino. Assim afirmou Durval Muniz “A terra de beatos a morrer em defesa 

de seu mundo imaginário e sagrado passou a ser a terra seca do Nordeste” (ALBUQUERQUE, 1999, p. 

127). 
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como toda luta social, é marcada por ambiguidades, por resistências e concessões”. A 

busca incessante por resposta aos sofrimentos terrenos era deslocada ao post-mortem, 

posto que os nordestinos acreditavam que, se não fossem felizes no plano terrestre, o 

reino dos céus lhes era garantido. No entanto, “as promessas de salvação extraterrena 

poderiam levá-los à salvação aqui mesmo” (Ibidem, p. 44). 

 

1.3. Antônio Conselheiro 

 
No Sertão da Bahia, em 1873, surgia Antônio Vicente Mendes Maciel, mais 

conhecido como Antônio Conselheiro. Segundo Euclides da Cunha, desde o ano de 

1858 Antônio Maciel, após o falecimento dos seus pais, perambulava pelos sertões das 

províncias do Ceará, Pernambuco, Sergipe e Bahia como um penitente. Este já 

“impressionava a imaginação dos sertanejos, que andava sem rumo certo, indiferente a 

vida e aos perigos, alimentando-se mal, dormindo ao relento, numa penitência demorada 

e rude” (CUNHA, 1989, p. 109). 

 

Sua aparência também chamava atenção de todos que o conheciam, cabelos 

longos até os ombros, barba crescida, um rosto magro, mas com um brilho no olhar, 

vestia uma túnica até aos pés e calçava sandálias desgastadas. Maciel, acompanhado por 

adeptos, percorria os povoados dos sertões nordestinos, rezando, pregando, realizando 

missas e “movendo sentimentos religiosos que arrebatava o povo”. Na realidade este 

homem foi ganhando prestígio através da sua conduta religiosa, tornando-se um ser 

“fantástico para aquela gente simples” (CUNHA, 1989, p.115). 

 

Conselheiro predileto em todas as decisões, como passou a ser conhecido em 

decorrência do “respeito absoluto” dos seus adeptos para com Antônio Maciel, vivia de 

esmolas e rejeitava qualquer conforto material, tornou-se conhecido por várias histórias 

que foram construindo a imagem de homem martirizado pelas misérias e desilusões 

amorosas da vida. O primeiro milagre reconhecido pelos seus fiéis teria ocorrido por 

volta do ano de 1876, quando ele apareceu na vila de Itapicuru na província da Bahia. 

Ao chegar nesta vila, foi preso pelas autoridades locais acusado de ter assassinado sua 

mãe e sua esposa. Conselheiro, mesmo não reagindo, foi torturado durante o percurso    

à prisão. Contudo, as autoridades ao perceberem a improcedência das acusações, 

decretaram sua liberdade. Antes de ser libertado da prisão, Conselheiro já havia 

divulgado aos seus discípulos o dia que seria absolvido das acusações. 
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Ainda segundo Euclides da Cunha, este episódio da acusação policial a  

Antônio Conselheiro, de um crime que ele não havia cometido, teria sido uma lenda 

construída pela imaginação popular, que buscava “um traço vigoroso de originalidade 

trágica” à saga do famoso beato dos sertões nordestinos. Após este episódio, o peregrino 

Antônio Maciel ao visitar o povoado de Curaçá na Bahia, no ano de 1877, descansou 

embaixo de uma árvore, que se tornou um “arbusto sagrado” para seus admiradores. As 

folhas desta árvore tornaram-se medicamentos eficazes para os doentes. Em cada 

povoado que o beato entrava era acompanhado por uma multidão de fiéis, que o seguia 

levando cruzes e imagens de santos católicos. A estada deste beato era efêmera, pois sua 

missão era pregar que o fim do mundo estava próximo. Era visto  pelos moradores 

dessas vilas como um profeta cuja autoridade não era questionada pelos seus devotos, 

que entoavam as ladainhas e as rezas por ele ordenadas. 

 

Além disso, o beato profetizava o “juízo de Deus, a desgraça dos poderosos, o 

esmagamento do mundo profano e um novo reino” (CUNHA, 1989, p.116). Ordenava 

ainda a construção de igrejas, a renovação dos cemitérios e realizava novenas e 

batizados. Antônio Conselheiro tinha se tornado para os sertanejos uma espécie de 

“Deus Vivo”. No ano de 1890, ele se instalou em uma velha fazenda de gado chamada 

de “Canudos”, no Sertão da Bahia, para onde acorriam jagunços, vaqueiros e famílias 

inteiras de povoados vizinhos. “Era um lugar sagrado, cingido de montanhas, cuja 

topografia modelava-o a imaginação daquelas gentes simples, como o primeiro degrau 

alto para os céus” (CUNHA, 1889, p. 122). 

 

O desejo dos seus devotos era seguir em direção à terra da promissão – com 

seus oratórios particulares –, e conseguirem algum dinheiro para dividir com o santo 

Conselheiro. Assim, o arraial de Canudos logo se transformou em um povoado, onde as 

casas dos fiéis estavam espalhadas pelas serras. Essa comunidade tinha como ideologia 

o bem coletivo acreditando que “Canudos era o cosmos”. Neste povoado, as mulheres, 

crianças e velhos aprendiam com os ensinamentos do seu “santo protetor” a 

sobreviverem com pouco, já que “bem-aventurados [são] os que sofrem”. Ele pregava a 

penitência e o jejum, onde o homem deveria se abster dos prazeres carnais. 

 

Antônio Conselheiro costumava realizar procissões em seu arraial e, numa 

dessas caminhadas com destino ao Monte Santo, onde estava localizada a igreja, os 

romeiros  foram  testemunhas  de  um  milagre  operado  pelo  profeta  que,  chegando à 
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capela, após uma longa subida pelas serras, ao olhar para a estátua da Virgem 

Santíssima, percebeu que a Santa derramava lágrimas de sangue. Tal acontecimento de 

dimensão religiosa foi denominado como milagre operado pelo “santo milagreiro” dos 

sertanejos. 

 

 

 
1.4. Padre Cícero 

 
Em Juazeiro do Norte, cidade localizada no estado do Ceará, também houve  

um movimento messiânico caracterizado na figura do Padre Cícero Romão Batista, um 

líder espiritual que, devido a sua conduta religiosa, conseguiu angariar em torno de si 

uma quantidade extraordinária de fiéis. Conforme relatou Ralph Della Cava, o padre 

Cícero, em sonho, recebeu a missão do próprio Jesus que lhe apareceu ordenando-lhe 

que cuidasse dos sertanejos. Após esta visão, o padre Cícero chegou a Juazeiro no ano 

de 1872, com a finalidade de ensinar as sagradas escrituras à população desse  

município. 

 

O “Padim Ciço”, como passou a ser chamado pelos seus adeptos, tornou-se 

reconhecido pela maneira como se comportava e se vestia. Sempre andando com uma 

batina velha, um cajado na mão, cabelos e barbas longos, caracterizando-se  como 

aquele que salvaria os pobres das injustiças sociais. Os fiéis acreditando piamente neste 

profeta “chegaram a reverenciá-lo como um homem de singular e indelével vocação 

para a santidade” (DELLA CAVA, 1985, p. 27). 

 

Desde o ano de 1854, a população de Juazeiro tinha presenciado reformas nas 

doutrinas canônicas, onde a Igreja Católica Apostólica Romana buscava restaurar o 

prestígio do clero. Este, por sua vez, não estava cumprindo com as obrigações 

eclesiásticas, pois “rara era a participação nas liturgias sacramentais, no batismo e 

matrimônio em virtude de serem pouco frequentes as visitas dos sacerdotes às zonas 

rurais” (Ibidem, p. 30). Essa deficiência do Catolicismo Romano em atender as 

necessidades dos sertanejos permitiu o crescimento de uma religiosidade marcada por 

beatos e beatas nos sertões do Ceará. Assim, no Juazeiro do Norte, o povo além de 

possuir seus santuários populares, buscava praticar seu devocional, as ladainhas ligadas 

aos ritmos da vida, como nascimento e morte, e estava também à espera de um enviado 

que iluminasse o seu caminho sofredor. 
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Apropriando-se dessa profecia, os fiéis acreditavam que o padre Cícero poderia 

ser um messias, o qual iniciou sua missão catequisando a população que se encontrava 

em desvios morais. Bandidos e prostitutas tornaram-se alvos da orientação religiosa por 

parte do beato que, devido a sua humildade com os pobres, por exemplo, ao realizar 

cerimônias sem cobrar pagamento, vivendo de esmolas e incentivando a caridade, foi se 

tornando o “protetor dos pobres e o padrinho [ideal que] os sertanejos desejavam [ter]” 

(DELLA CAVA, 1985 p. 60). 

 

Outrossim, o primeiro milagre que envolvia o padre Cícero estava associado a 

um fato extraordinário. No ano de 1889, o padre Cícero, durante uma vigília, ao ofertar  

a hóstia à beata Maria de Araújo, percebeu que a hóstia se transformou em sangue. Isto 

provocou a questão religiosa em Juazeiro – um conflito que se instaurou entre o 

catolicismo romanizado e o catolicismo popular. Para Forti, o milagre foi desqualificado 

porque os bispos não aceitavam que Cristo tinha se comunicado com os mortais através 

de uma “mulher, pobre, analfabeta e negra”. Por este motivo foram abertas duas 

comissões de inquérito: uma em 1891; outra em 1892 – concluíram que na noite de 

1889, na capela de Nossa Senhora das Dores, havia realmente ocorrido um milagre. 

Apesar de Maria de Araújo também ter participado desse fenômeno religioso, o Padre 

Cícero continuou a ser aquele que provocou o milagre na beata, já que ela morou com 

ele e o considerava como o seu “diretor espiritual”. 

 

A partir dos milagres operados pelo padre, “milhares e milhares de romeiros 

iam para a cidade de Juazeiro/CE e muitos ali se instalavam como moradores” (FORTI, 

1999, p. 25). Sertanejos de vários estados circunvizinhos desejavam, cada vez mais, 

próximos daquele que seria um “fazedor de milagres”. Não somente pobres sertanejos 

mantinham esta curiosidade, mas também ricos fazendeiros visitavam o Padre Cícero 

para pedir seus conselhos nas questões do cotidiano. Desde então, o padre Cícero tinha 

trazido uma nova realidade “que aponta para uma religiosidade que congrega a tradição, 

a cultura e a esperança de um mundo novo”. (Ibidem, p. 117). Esse padre passou a ser 

considerado um santo para a população de Juazeiro, que tinha se transformado em uma 

“Nova Jerusalém”, posto que para lá acorriam pessoas de todas as classes sociais que 

“tudo largavam para ir ao encontro de Juazeiro, o oásis onde morreriam todas  as 

tristezas humanas” (Ibidem, p. 141). 
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A veneração que os romeiros tinham no padre Cícero foi denominada por Della 

Cava como uma “rebelião dos sertanejos que sofriam de uma doença crônica”. Milhares 

de famílias sertanejas, não possuindo dinheiro para adquirir remédios, enxergavam no 

Padre Cícero a cura imediata. Assim: 

 

Juazeiro era, de fato, uma cidade santa presidida por um santo Patriarca que 

era o padrinho dos doentes, dos desabrigados, dos oprimidos, dos que tinham 

fome, dos criminosos e pecadores. Tachados de fanáticos pela sociedade  

culta do litoral, Tais romeiros, considerava-se apenas afilhados do Padre 

Cícero. O clérigo assumia de boa vontade, os papéis de médicos, conselheiro, 

provedor e confessor, que lhes eram exigidos por seus seguidores e, na sua 

própria mente por Deus (DELLA CAVA, 1985, p. 141). 

 

A partir do ano de 1893, o Padre Cícero foi proibido de exercer as tarefas 

eclesiásticas e Maria de Araújo foi penalizada com uma “vigilância constante”.  

Todavia, isto não foi o suficiente para paralisar as romarias em direção à Juazeiro. Os 

fiéis continuaram a realizar as peregrinações rumo à cidade santa, com a finalidade de 

adorar o sangue de Jesus “preservado nos panos guardados em urna de vidro exposta à 

visitação pública” (FORTI, 1999, p. 55). 

 

Além da adoração aos panos ensanguentados, o povo sertanejo ainda encontrou 

outra maneira de viver suas crenças: os devotos e os próprios moradores de Juazeiro 

passaram a utilizar medalhas com a imagem do padre Cícero e da Beata Maria de 

Araújo. As fotos desses personagens também marcavam presença nas casas dos fiéis, 

que passaram a enxergá-los não apenas como beato e beata, mas sim como os novos 

santos sertanejos. Sendo assim, o “Padin Ciço” enviado por Deus para interceder pelos 

sertanejos, já tinha cumprindo parte de sua missão – instaurar um novo reino na Terra. 

Juazeiro do Norte, para os romeiros, já era essa terra prometida, constituindo-se como 

um abrigo para os necessitados. 

 

 

 
1.5. Sacralizando os espaços-físicos naturais 

 
Outro elemento que tem caracterizado a dimensão religiosa predominante nas 

cidades interioranas do Nordeste é a associação do sagrado aos espaços físicos naturais, 

tais como montes, grutas, rios etc. Diante disto é que buscamos exemplos, em   algumas 
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cidades que compõe a região nordestina, com a finalidade de explicitarmos como a 

religiosidade popular se mantém baseada na persistência do povo em sacralizar novos 

espaços necessários à comunicação com o sagrado. 

 

 

 

 

 

1.6. O Monte do Galo 

 
Na cidade de Carnaúba dos Dantas, localizada no Seridó potiguar, à distância 

de 392 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte, os devotos de Nossa Senhora  

das Vitórias sobem anualmente ao Monte do Galo para pedir graças para os seus 

infortúnios. Alguns estudiosos, como Helder Macedo e Maria Isabel Dantas, declaram 

que a devoção à Nossa Senhora das Vitórias esteve ligada ao surgimento de crenças 

locais que, por sua vez, estão associadas à dimensão sobrenatural do Serrote Grande, 

localizado na antiga fazenda Baixa Verde, pertencente aos Dantas Correias. 

 

Segundo Macedo, tudo se iniciou início por volta do século XIX durante a 

povoação do Seridó, onde o Major Antônio Dantas se instala na Fazenda Baixa Verde 

para a criação de gado. Próximo a sua fazenda havia um monte que, no imaginário 

popular, era “encantado”. Os vaqueiros e os comerciantes que passavam próximos ao 

monte com frequência ouviam o canto de um galo que se tornava misterioso na medida 

em que não avistava tal animal. Além desta lenda, conta-se também que um cidadão de 

nome Pedro Alberto, almejando condições melhores de vida, se destina à Amazônia, em 

1878, a fim de trabalhar na atividade de extração de borracha. Em 1910, Alberto retorna 

à Carnaúba com a imagem de Nossa Senhora das Vitórias, afirmando que tinha 

alcançado uma graça por parte da Santa. Ele conta que durante sua estada no Norte foi 

vitimado por uma doença, o beribéri, e que, agonizando de dor, presenciou a aparição da 

santa, que teria lhe dito: “Sou Nossa Senhora das Vitórias, estou aqui para protegê-lo”. 

 

Para complementar essas histórias, ressalta-se ainda que a família dos Dantas, 

escalando o monte, erigiram uma cruz no local sacralizando o Serrote do Galo. No ano 

de 1928, esse cruzeiro foi recebido através de uma festa realizada pelos carnaubenses. 

Pedro Alberto, por sua vez, também resolveu doar a imagem de Nossa Senhora das 
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Vitórias ao Monte do Galo, “concretizando o compromisso com a Santa de encontrar  

um lugar sagrado para servi-lhe de morada” (DANTAS, 2005, p. 316). 

 

Essas histórias contribuíram para a construção de uma religiosidade marcada 

pelas tradicionais celebrações da festa de padroeiro, novenas, missas, procissões e 

batizados. Dantas relata que a festa a Nossa Senhora das Vitórias tem início no dia 23 e 

se estende até o dia 25 de outubro. Tal festa é marcada por uma procissão na qual os 

fiéis acompanham a descida da imagem da Santa do monte, seguindo pelas ruas da 

cidade com cânticos, aplausos, sorrisos e beijos por parte dos seus devotos. 

 

Com o decorrer dos anos, o culto a Santa Vitória ganhou uma  dimensão 

profana na medida em que, na Praça Caetano Dantas, passou a ser realizada uma festa 

com bandas musicais; Atualmente, são espalhadas neste local, trailers, mesas de jogos e 

vendedores ambulantes, que demonstram uma espécie de comercialização em torno da 

celebração religiosa. Os jovens, por sua vez, utilizam-se deste período para se 

divertirem. Apesar das dimensões sagrada e profana caracterizarem a festa de Nossa 

Senhora das Vitórias, Dantas revelou que um dos aspectos definidores desta celebração 

é a romaria, que acontece esporadicamente reunindo romeiros de toda parte do Rio 

Grande do Norte. A caminhada que os romeiros realizam para chegar ao monte é 

considerada por eles como uma penitência e sacrifício pelos pecados. Além disso, a 

peregrinação também é um momento em que os problemas individuais e coletivos 

relacionados à doenças, ao desemprego, à ausência de chuvas e aos conflitos no 

casamento são postos diante da santa que tudo possa ser solucionado. 

 

No caminho ao Serrote do Galo também foram construídas 14 estações que 

remetem à Paixão de Cristo; os peregrinos enxergam em tais estações uma parada 

obrigatória para acender velas em forma de agradecimento pelas graças alcançadas, ou 

ainda para deixarem pedrinhas – que simbolizam o despojo material. Para os romeiros, a 

festa é aquilo que acontece no momento da romaria, onde eles caminham descalços, de 

joelhos ou se vestem de branco em reverência à santa protetora. Os romeiros são 

motivados ao exercício da religiosidade por intermédio da romaria, por isto é que estão 

dispostos a pagar qualquer preço com vias à realização de uma visita à Santa Vitória. 

Apesar das romarias ocorrerem com frequência, “os problemas continuam existindo, 

sendo amenizados durante a festa, isso porque os fiéis retornam ao cotidiano aliviados e 

com mais força para continuar lutando” (Ibidem, p. 337). 
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Desta forma é que as celebrações e as romarias realizadas no Monte do Galo 

foram transformando aquele espaço natural em um centro misterioso e sobrenatural, 

anunciando um lugar onde os fiéis poderiam apelar pela ajuda de Deus. Acreditamos 

que a manifestação do sagrado associada a uma colina, tal como ocorre em Carnaúba 

dos Dantas, demonstra que para o “homem religioso, a Natureza nunca é  

exclusivamente natural: está sempre carregada de um valor religioso” (ELIADE, 1986, 

p.99). Tanto as sociedades tradicionais quanto as modernas buscam através dos  

símbolos ou imagens a comunicação com o transcendente. Os elementos naturais como 

árvore, pedra e principalmente a montanha tornam-se para as comunidades religiosas 

uma abertura para o céu. O monte se constitui um ponto mais alto e próximo da morada 

dos deuses, permitindo uma ligação contínua entre o Céu e a Terra, ou seja, entre o 

natural e o sobrenatural. 

 

A história do Monte do Galo demonstrou a procura incessante das sociedades 

modernas pelas respostas oriundas do sagrado. Os carnaubenses mantidos pelo mito do 

cantar do galo tornaram aquele monte o centro do seu mundo. A própria cidade de 

Carnaúba foi se organizando em torno de um mito que transformou o monte na própria 

habitação do divino – isto aconteceu tanto no momento no qual ouviram o cantar de um 

galo quanto no momento em que Pedro Alberto decidiu instalar a imagem de Nossa 

Senhora das Vitórias no topo do serrote. A montanha era um espaço não homogêneo 

marcado por roturas em que o transcendental se manifestou aos homens da cidade 

interiorana. Um espaço “forte e significativo”, onde os seres divinos se revelam para 

originar um mundo real e sacralizado diante do caos. O Monte do Galo se tornou um 

“ponto fixo” que passou a ter por finalidade orientar o comportamento  dos 

carnaubenses. 

 

Esta religiosidade buscava, mediante as romarias realizadas em direção ao 

Monte e por meio da festa à Nossa Senhora das Vitórias, o contato diário com  os 

deuses. Possibilitou fomentar ainda uma sensibilidade religiosa que levou os indivíduos 

a acreditarem que o sagrado se instalava no nosso mundo a partir desses espaços 

mistificados, apresentando uma realidade alternativa à rotina do cotidiano. O cantar do 

galo foi o primeiro presságio que a sociedade de Carnaúba tomou como sinal para a 

santificação do monte; os animais, assim como a natureza inanimada, colaboraram para 

a  escolha  dos  espaços  sagrados,  ou  seja,  são  também  “os  animais  que  revelam  a 
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sacralidade do lugar; [...] os homens não fazem mais do que descobri-lo com ajuda de 

sinais misteriosos (ELIADE,1986, p. 31). 

 

O mito do galo, assim como qualquer outro mito, narra um acontecimento 

como sagrado e descreve as ações dos seres como divinas quando irrompem no mundo 

natural. Os deuses, por sua vez, desejam como retribuição dos homens a repetição dos 

gestos sagrados. Assim, “cada mito mostra como uma realidade veio à existência”, 

levando o homem a manter um comportamento responsável diante dos seres 

sobrenaturais (Ibidem, p.86). 

 

A festa do santo aparece como um rito em que os fiéis procuram estabelecer 

uma maior aproximação com sua intercessora divina e, ao mesmo tempo, torna-se um 

momento de rememoração ao mito do galo. No calendário da sociedade de Carnaúba, o 

período de 23 a 25 de outubro tem sido dedicado a festa à Santa Vitória; trata-se de um 

intervalo no cotidiano da localidade para a concentração da devoção religiosa. A festa 

pode ser interpretada como um acontecimento em que “os deuses voltam a ensinar aos 

homens a sacralidade do mundo” (Ibidem, p. 84). O ato das romarias até o monte 

seguindo as 14 estações da Paixão de Cristo foi a maneira definida para reproduzir as 

obras dos deuses. Nesse caso, os carnaubenses acreditam poderem compartilhar o 

sofrimento de Cristo, na medida em que impõem aos seus próprios corpos o sacrifício  

da subida extenuante do monte. 

 

A cerimonia à Santa Vitória tem lembrado a população de Carnaúba  dos 

Dantas a obrigação de cumprir todos os rituais que constituem a festa. Na verdade, “eles 

desejam e se esforçam por viver muito perto dos seus deuses” (ELIADE, 1986, p.81). 

Assim, a participação na festa religiosa equivale a tornar-se “contemporâneo dos 

deuses” e a buscar continuamente a presença deles, mesmo que se encontram no plano 

invisível. Esse ritual se mostra eficiente por impor ordem ao caos cotidiano. Caos este 

que se manifesta por meio de doenças, desemprego, conflitos familiares etc. A  

ansiedade que precede à resolução dos problemas tem levado os carnaubenses a um 

retorno ao Monte do Galo. Isto traduz uma “experiência religiosa pela certeza de poder 

recomeçar periodicamente a vida com o máximo de sorte” (ELIADE, 1986, p. 84). As 

pessoas que moram próximas ao monte, sentem-se privilegiadas por continuamente 

estarem em um espaço “aberto para os céus”. 
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1.7. A Santa Menina 

 
Ainda no Estado do Rio Grande do Norte, no município de Florânia, localizado 

na microrregião da Serra de Santana, à distância de 244 quilômetros de Natal/RN, 

encontra-se o famoso ponto religioso denominado de Monte das Graças. Segundo a 

religiosidade do povo que habita esta região, o Monte das Graças originou-se por volta 

do ano de 1946, quando um clérigo de nome Otávio, sonhou com uma menina que se 

encontrava no Monte. 

 

A história da Santa Menina é contada a partir de duas versões: a primeira 

remete ao século XVII quando os portugueses estavam colonizando a região. Uma 

garota chamada de Ana se perdeu na mata, sendo encontrada por um caçador alguns  

dias depois, rezando ajoelhada. Ana faleceu e, segundo a história oral, foi enterrada no 

Monte das Graças. Séculos depois, o corpo da menina foi encontrado por um frade 

italiano fora da sepultura – intacto e ajoelhado –, o que levou a comunidade do lugar 

acreditar que se tratava de uma santa. Na segunda versão, trata-se de uma jovem que em 

meados do século XIX perambulava nas terras próximas da região, acompanhada de 

seus pais em busca da fuga para a seca. A menina, se afastando dos seus familiares, em 

busca de umburana (uma fruta abundante no local) para se alimentar, não soube o 

caminho de volta e morreu de inanição. 

 

O corpo da menina foi localizado por um padre e estava enterrado próximo a 

uma umburana que, por sua vez, passou a ser usada pelas populações locais como um 

remédio para a cura de diversas doenças da comunidade. No decorrer dos anos, o uso da 

árvore pelos devotos da Santa Menina foi tamanho, levando-a à quase completa 

destruição – apenas o tronco foi mantido, adquirindo o sentido de “relíquia santa”,  

sendo trasladado para uma casa de milagres, onde passou a receber visitas periódicas de 

devotos. 

 

Apesar de ter duas histórias referentes ao aparecimento de uma milagreira, o 

que importa para a sociedade de Florânia são as graças obtidas através desta santa. No 

Monte das Graças há um santuário com a imagem da Santa Menina; “alguns anos  

depois o clero local exigiu a construção de outra capela ao lado desta em devoção a 
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Nossa Senhora das Graças, onde as duas capelas convivem harmoniosamente, havendo 

coadunação de duas crenças no mesmo local” (ANDRADE, 2012, p.10). 

 

A devoção à Santa Menina ainda é bastante forte no cotidiano do povo 

floraniense, já que os devotos desta santa também realizam suas manifestações  

religiosas por meio das peregrinações em direção à montanha sagrada. Os fiéis não 

somente se destinam à capela de Nossa Senhora das Graças, mas também à capela da 

Santa Menina. Neste espaço são efetuadas promessas que são pagas através da entrega 

de ex-voto ou de rituais individuais, como por exemplo, percorrer toda a capela de 

joelhos. 

 

Do mesmo modo que as romarias ao Monte do Galo de Carnaúba dos Dantas, 

àquelas realizadas ao Monte das Graças levam os fiéis a suplicar a misericórdia divina. 

Os devotos sobem o monte passando por quinze paradas demarcadas por pinturas que 

simbolizam o caminho que Cristo percorreu até o calvário. A construção do santuário, a 

praça de oração e a casa de votos compõem os lugares sagrados para os fiéis na cidade 

de Florânia. À frente do santuário existem três estatuas: uma do padre Cícero, outra do 

padre Ibiapina e, a terceira, de Frei Damião. A presença dessas imagens assinala a 

importância dos santos populares na comunidade floraniense. 

 

O Monte das Graças também apresenta a manifestação do sobrenatural “na 

própria estrutura do mundo”. A Árvore de Umburana e o Morro constituem partes 

fundamentais na devoção destinada à Santa Menina. Esse monte é considerado 

geograficamente um relevo, ou seja, uma elevação de superfície considerável para a 

comunidade de Florânia. Assim, a dimensão da altura desse monte torna-se 

espontaneamente um atributo da divindade, pois as regiões superiores adquirem o 

prestígio do transcendente. Quanto mais alto for o monte, mais os deuses se apropriam 

para manifestar suas ações. As pessoas que tem acesso a esses espaços passam a fazer 

parte de um mundo sagrado. Deste modo, o sobrenatural se manifestaria ao homem 

através da natureza, porque seria ela carregada de mistérios desde a sua  criação “e, 

como tal, pertence às forças sobre-humanas” (ELIADE, 1986, p. 100). 

 

A noção de algo infinito e elevado tem estado presente no Monte das Graças, 

onde os devotos sentem-se mais perto da áurea sagrada. O monte simboliza o céu na 

medida em que se constitui como o elemento da natureza que mais se aproxima da 
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região celeste “É esse simbolismo celeste que sustenta diversas crenças e mantém o 

sagrado ativo” (ELIADE, 1986, p.109). Além do simbolismo do Monte, a Árvore de 

Umburana, a qual se encontrava próximo supostamente o corpo da Santa Menina, 

também se tornou um símbolo sagrado cujo “fruto miraculoso” curava os devotos das 

suas enfermidades. 

 

Nas sociedades arcaicas, as árvores, mais do que um elemento do mundo 

vegetal, simbolizavam vida e juventude. Quando passou a fazer parte de um fenômeno 

religioso, a Árvore da Umburana ganhou um sentido sagrado, posto que é a sacralidade 

que desvenda as estruturas mais profundas do Mundo. Nesse caso, a árvore de  

umburana da Santa Menina tornou-se uma planta sagrada dotada de um valor religioso 

que passou a ser associado, no imaginário popular, às ideias de regeneração e de 

renovação. 

 

Outrossim, o Monte das Graças, como foi chamado desde o século XIX, pode 

ser interpretado por aquilo que o geógrafo Yi-Fu Tuan caracterizou como uma 

transformação de um “espaço indiferenciado” para um “espaço sagrado”. Este último se 

mostraria instituído por meio dos santuários da Santa Menina e da Nossa Senhora das 

Graças (TUAN, 1983, p. 40). A sacralização atribuída a este monte foi dada por 

indivíduos que acreditavam que esse espaço era um “lugar de segurança”. Os fiéis 

movidos pelas incertezas da vida encontrariam proteção aos pés da Santa Menina, que 

estaria acompanhada pelos santos mais conhecidos do Nordeste, a saber, Padre Cícero, 

Padre Ibiapina e Frei Damião. 

 

Partindo deste pressuposto, concluímos que os fiéis de Florânia passaram a se 

sentir mais protegidos devido à presença do panteão dos santos populares, oficiais e 

locais no território da cidade. Assim, ao ser firmado no topo da montanha mais alta da 

cidade, esse panteão parece observar e zelar cotidianamente pela comunidade de 

Florânia. 

 

 

 
1.8. Santa Cruz dos Milagres 

 
Santa Cruz dos Milagres, cidade interiorana situada na região de Valença, à 

distância  de  180  quilômetros  de  Teresina,  capital  do  estado  do  Piauí,  também    é 



45  

conhecida por uma devoção à chamada Santa Cruz – que opera um sem número de 

milagres. A região valenciana foi povoada no século XVII pelos portugueses, que 

expandiram as fazendas de gado, e pelos jesuítas, que catequizaram os índios Aroazes, 

os primeiros habitantes desse espaço. (DIAS, 2013, p.20). 

 

Quando as terras piauienses foram descobertas no ano de 1607, os 

colonizadores foram se instalando com suas fazendas de gado e formando as primeiras 

vilas; a partir do século XIX, o espaço de Valença já se constituía em uma região que 

deu respaldo à formação do munícipio de Santa Cruz dos Milagres. Segundo a 

historiadora Edilene Gonçalves do Nascimento Dias, no ano de 1960, em uma fazenda 

pertencente ao território de Valença, chamada de Jatobá, ficou conhecido um beato cujo 

nome não se conhece que profetizava curas milagrosas. Tal beato, avistando de longe 

um monte acidentado, levou com ele um vaqueiro para testemunhar o evento religioso. 

Chegando ao topo do monte, fincou uma cruz de madeira e profetizou que daquela cruz 

“maravilhas iriam acontecer” (DIAS, 2013, p. 32). Em seguida, mostrou ao vaqueiro 

uma nascente de água que existia no lugar. Anos depois, o próprio vaqueiro que estava 

com sua filha doente, ofereceu à menina um pouco da água da nascente; a jovem se 

curou em seguida. 

 

Com o passar dos anos, a população em busca de “graças celestiais” começou a 

se fixar próximo ao morro onde estava a cruz que, por sua vez, passou a ser vista como 

uma intercessora entre o povo e Deus, concedendo muitas graças a todos que recorriam 

a sua intermediação. O fluxo de fiéis foi tamanho que transformou a localidade em uma 

cidade; em outras palavras, “a cidade Santa Cruz dos Milagres nasceu envolvida por 

uma prática religiosa” (DIAS, 2013, p. 30). Desde o aparecimento do beato com as suas 

revelações, a população do lugar denominou àquela cruz de madeira como a Santa Cruz 

dos Milagres, testemunhando uma manifestação sagrada no mundo profano, no entanto, 

foi apenas no ano de 1991 que a cidade de Santa Cruz dos Milagres teve seus territórios 

e limites reconhecidos pela Lei Estadual n 4.477, de 29 de 04 de agosto. 

 

A própria população da cidade acredita que esta só veio a existir devido a 

presença da Cruz. Dias (2013) argumentou que um traço definidor dessa devoção seria 

seu caráter penitencial, uma vez que romeiros se destinam em peregrinação com a 

finalidade de venerar à Cruz milagrosa. Do mesmo modo como ocorreu no Monte do 

Galo  de  Carnaúba  dos  Dantas,  foi  estabelecido  um  percurso  para  que  os   devotos 
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pudessem chegar à Cruz. No alto do monte, bastante acidentado, foi construído um 

santuário que passou a abrigar a imagem da santa. Conforme observado por Dias, até 

hoje famílias inteiras se esforçam para vencer o obstáculo do monte, seja cruzando os 

rios que envolvem a cidade, ou por terra, cujos relevos apresentavam falhas geográficas, 

dificultando a velocidade dos caminhantes. Os fiéis acreditam que “todo esforço [é] 

válido para a renovação da fé na santa, realizando a visita anual à madrinha da sua 

devoção” (DIAS, 2013, p. 31). 

 

Nesse sentido, o monte em que se encontra o Santuário da Santa de Madeira, 

segundo Tuan, constitui-se em um centro de apoio onde seus devotos podem satisfazer 

todas as suas necessidades, que podem ser materiais, biológicas ou psicológicas. Cada 

fiel, em sua relação devocional com a santa, mantém uma experiência distinta por 

intermédio dos “sentidos diretos, como o paladar e o tato, até a percepção visual ativa” 

(TUAN, 1983, p. 9). Muitos desses fiéis, ao chegarem à montanha, estabelecem uma 

comunicação com o sagrado por meio de gestos, tais como tatear as paredes da capela, 

andar com uma pedra em cima da cabeça, subir a escadaria de joelhos, ou ao subtraírem 

lascas de madeira da Cruz com o intuito de fazer chá na busca pela cura de 

enfermidades diversas – o tato e o paladar demonstram a relação de submissão dos fieis 

em relação à Santa Cruz dos Milagres. 

 

Em cada experiência o devoto constrói uma nova realidade na medida em que 

conhece mais o sagrado, criando sentimentos que vão se materializando em cada objeto 

deixado aos pés da Santa Cruz dos Milagres. A emoção sentida na devoção desses fiéis 

é “nítida”, ou seja, para eles seu mundo está ordenado, sendo ainda reconhecidos 

naqueles que passam por iguais experiências. Sobre o santuário da Santa de Madeira, 

podemos aplicar a ideia de Tuan, quando o mesmo afirma que esse tipo de local adquire 

“profundo significado através dos sentimentos religiosos ao longo dos anos” (TUAN, 

1983 p. 37). A cada romaria realizada pelos devotos em direção à cidade santa os fiéis 

dominam o espaço, mesmo que a cidade se torne inadequada para receber a grande 

quantidade de pessoas que anualmente a visitam. Dominar o espaço é sentir-se à  

vontade nele, pois os devotos ao visitarem a sua santa protetora se sentem à vontade, na 

medida em que personalizam seus gestos e se acomodam em qualquer lugar da cidade. 

Interessa destacar que este santuário recebe 50 mil pessoas, sendo considerado um dos 

maiores santuários do Piauí. 
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O ritual direcionado à imagem da santa em madeira é marcado por uma 

repetição de ave-marias, acompanhadas de beijos no chão da igreja pelos devotos. Além 

disto, as missas que são realizadas abordam sermões com “temas relacionados ao 

vaqueiro, ao idoso e à criança” com vias a rememorar a história fundadora da cidade. Os 

devotos se sentem livres para expressar suas crenças, posto que frequentam um espaço 

sem regras estabelecidas. A sensação de estar livre “é a capacidade para transcender a 

condição presente”, tendo em vista, que eles estão à procura de um espaço humanizado  

e tranquilo. 

 

O ambiente físico em que se manifestou a devoção à Santa Cruz dos Milagres 

demonstrou o que a natureza representa para a cultura do Piauí: o monte, a madeira da 

qual foi feita a Cruz e a água considerada milagrosa são elementos naturais que foram 

adquirindo significados religiosos. “A natureza pode ser hostil e enigmática, porém o 

homem aprende a compreendê-la, extrair-lhe significado quando isto é necessário para 

sua sobrevivência” (TUAN, 1983, p. 89). Essa natureza é carregada de mitos; são eles 

que dão sentido à vida fazendo parte de “complexos sistemas de crenças”. Além disso, 

os mitos se tornam importantes na maneira como as pessoas enxergam suas realidades.  

É através deles que entendemos de “maneira holística” o lugar que o homem ocupa no 

ambiente natural. 

 

 

 
1.9. Bom Jesus da Lapa 

 
Em Bom Jesus da Lapa, cidade do interior da Bahia, situada a 796 quilômetros 

de Salvador, existe uma gruta que foi transformada nos santuários do Bom Jesus e de 

Nossa Senhora da Soledade. As origens desta religiosidade na localidade remontam ao 

ano 1691, e estiveram ligadas à figura do pintor português Francisco Mendonça Mar. 

Este, depois de realizar um trabalho de pintura do palácio do Governador Geral do 

Brasil, em Salvador, em vez de receber o pagamento por seu trabalho, foi preso e 

torturado sob ordens do Governador Matias da Cunha. Após este episódio, Mendonça 

Mar, decepcionado com os acontecimentos, decidiu abandonar os bens materiais e 

percorrer o sertão baiano como um penitente à procura de consolo espiritual. 

 

Carregando a imagem de Jesus crucificado e da Nossa Senhora da Soledade, o 

penitente  almejava  sacrificar sua  vida  em detrimento tanto da  adoração ao  Filho   de 
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Deus quanto da ajuda aos pobres. Não desejando riquezas, ele se tornou um homem 

reconhecido por sua humildade e por sua caridade. Atravessando os sertões da Bahia – 

enfrentou fome, sede, animais selvagens etc. – após caminhada exaustiva  encontrou 

uma aldeia de índios Tapuias, situada entre uma grande formação rochosa às margens  

do Rio São Francisco. Neste lugar, Mendonça Mar encontrou uma gruta, interpretando- 

a como um sinal dos céus. Nela, depositou tanto as imagens de ambos os santos quanto  

a cruz de madeira que carregava consigo. O “monge da gruta”, como ficou conhecido, 

passou a ser reconhecido como um lugar de admirável religiosidade no julgamento da 

população local. 

 

Na medida em que sua vida se concentrava na oração solitária, o  monge 

decidiu atrair até à gruta pessoas que igualmente veneravam à imagem de Jesus 

Crucificado. Vaqueiros, camponeses, bandeirantes etc. passaram a ter curiosidade sobre 

essa gruta e o seu famoso habitante – o monge – até porque sua fama de “protetor dos 

pobres” se espalhou por toda a Bahia, posto que criou lavouras para alimentar os pobres 

e ajudava os doentes sem exigir recompensas. Segundo Sandra Coelho de Oliveira 

(2014), desde então, todos os indivíduos que atravessavam os sertões da Bahia sentiam 

necessidade de visitar à gruta que, gradualmente, transformou-se em um lugar 

sacralizado no qual se rezava e se fazia promessas, além do fundamental agradecimento 

pelas virtudes conquistadas por intermédio de Bom Jesus da Lapa. No ano de 1702, o 

arcebispo da Bahia, ouvindo falar sobre o crescimento da devoção à imagem de Jesus e 

àquela de Nossa Senhora da Soledade, reconheceu a gruta como o “Santuário do Bom 

Jesus da Lapa”. 

 

Francisco Mendonça, em 1706, ordenado pelo Arcebispo da Bahia, tornou-se 

padre reconhecido pelo sistema católico. Em homenagem à Nossa Senhora da Soledade, 

passou a ser conhecido pelos sertanejos como o padre Francisco da Soledade, apóstolo 

de Jesus Cristo e da Virgem Maria, dedicando sua vida à evangelização de todos  

aqueles que recorriam ao Santuário mediante o uso das Santas Escrituras. 

 

Desde o século XVII, o culto ao Bom Jesus da Lapa teve um crescimento 

considerável; romarias foram realizadas como uma reposta dos fiéis ao amor do cristo 

crucificado. Tal culto foi ganhando dimensões maiores quando passou a fazer parte do 

calendário dos devotos, em que celebrações foram sendo organizadas anualmente em 

forma de agradecimento pelos milagres do Bom Jesus. No século XX, o período de 6 de 
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agosto a 15 de setembro passou a ser dedicado à realização de festas ao Bom Jesus e à 

Nossa Senhora da Soledade, e as peregrinações à gruta passaram a ser constantes; fiéis 

de vários estados do Nordeste passaram a organizar procissões para referendar seus 

santos., além disso, a gruta esteve associada ainda ao pouso de viajantes e de 

trabalhadores dos sertões da Bahia, pois tratava-se de um lugar tranquilo e que oferecia 

reconforto aos indivíduos cansados da labuta diária. 

 

Ao lado desse centro de peregrinação, também foram construídos enfermarias e 

asilos, onde os romeiros doentes e idosos rumavam em busca do bem-estar necessário à 

continuação de sua penitência. Os romeiros mantiveram o compromisso de visitar o 

santuário todos os anos, em uma jornada que, dependendo da distância, levava dias ou 

meses. Conforme observou Sandra Oliveira, ainda hoje, para os peregrinos de Bom  

Jesus da Lapa, “a romaria tem um significado todo especial, pois vão ali em busca de 

uma bênção para passar o ano ou a vida toda” (OLIVEIRA, 2014, p. 25). 

 

Ainda no século XX, a crescente frequência de pessoas ao Santuário fez surgir 

um núcleo urbano, já que os devotos ao conhecerem a famosa gruta decidiram construir 

suas humildes casas em torno do templo, formando um pequeno povoado. Em 1953, a 

localidade de Bom Jesus da Lapa passou a ser reconhecida como um município. 

Segundo Sandra Oliveira (2014), atualmente essa cidade interiorana que o sagrado 

escolheu para sua morada é considerada pelos baianos como a “capital da fé”. A Gruta 

de Bom Jesus da Lapa se “destaca por toda a riqueza mítica que esconde em seu 

interior”. Ela é formada por grupos de pedras sedimentares que exprimem a sensação de 

um abrigo seguro. Trata-se de uma “caverna natural” que o padre Francisco da Soledade 

e os fiéis transformaram em uma “cavidade sobrenatural”. Interessa destacar que hoje 

ela é a catedral da cidade do Bom Jesus da Lapa, onde se realizam missas, novenas e 

cerimonias religiosas. 

 

Na tradição ocidental, a descoberta de grutas por eremitas, semelhantes àquela 

descoberta no sertão da Bahia por Francisco Mendonça Mar, e sua transformação em  

um lugar mítico, é algo que remonta ao século VII. “Muitos mosteiros foram 

construídos nas matas para aproveitar a florescente economia natural”, acentua Simon 

Schama (1996, p.232). Era comum monges perambularem por florestas desconhecidas 

como uma maneira de escapar das tentações demoníacas, “isolando-se nas profundezas 

das   matas”.   Os   sofrimentos   que   os  penitentes  enfrentavam   ao  percorrer   matas 
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indeterminadas eram considerados sacrifícios viáveis às superações das aflições 

cotidianas. A floresta era “um lugar onde a fé do verdadeiro crente passava pelas mais 

duras provas, era, [sobretudo] um lugar de milagres” (SCHAMA, 1996, p. 234). Foi 

exatamente o que aconteceu na gruta do Bom Jesus da Lapa: o Padre Francisco com sua 

fé em Jesus Cristo e na Virgem Santíssima supostamente curou muitos doentes que a ele 

recorriam. 

 

O “isolamento do sagrado” representado na figura do monge Francisco foi 

quebrado no momento em que esse penitente “atraiu multidões de peregrinos, tornando- 

se um pregador carismático” (Ibidem, p. 235). À medida que a gruta fora transformada 

em tabernáculo para receber os fiéis, o eremita “institucionalizou o isolamento coletivo, 

situando no topo de uma montanha inacessível” (Ibidem, p. 242). O sertão baiano 

deixava de ser um lugar de paganismo e de selvageria para se tornar um lugar amistoso 

de uso cristão na medida em que o sagrado ali estava instalado. No monte não estava 

localizada somente a gruta do Bom Jesus da Lapa, mas também a gruta de Nossa 

Senhora da Soledade, formando um conjunto de tabernáculos semelhantes a um “jardim 

paradisíaco”. 

 

Neste sentido é que “o espaço sagrado foi concebido não como um abrigo 

fechado à floresta e, sim, como uma extensão dela” (SCHAMA, 1996, p. 237). A 

multiplicação de capelas e santuários entranhados nas matas levava muitos peregrinos a 

atravessarem florestas à procura do sobrenatural, realizando “cultos rústicos”. As 

imagens da Virgem Maria e de seu filho localizadas nos interiores desses templos eram 

moldadas com madeiras oriundas dos troncos das árvores. A capela natural na cidade do 

Bom Jesus da Lapa passou a ser considerada como: 

 
um lugar benigno, plácido, onde os romeiros de pés feridos podiam repousar 

sem sofrer a menor selvageria por parte dos homens ou das feras. Ela 

representa um espetáculo de encantamento, um tabernáculo radiosamente 

iluminado, arejado pela brisa da alegria espiritual. (SCHAMA, 1996, p. 238). 

 

A devoção que caracteriza o Bom Jesus da Lapa é marcada pela entrega total  

da vida dos fiéis à exaltação do sagrado. Eles elaboram rituais que começam a partir das 

romarias, seguido de rezas e sacrifícios até a despedida, momento em que os homens 

retiram os seus respectivos chapeis visando referendarem o Cristo crucificado. A  busca 



51  

por “moradas, empregos e saúde” é solucionada no plano espiritual, e “a sede de Deus é 

saciada na figura do Bom Jesus da Lapa” (OLIVEIRA, 2014, p. 121). 

 

Observamos, portanto, que as manifestações do sagrado em Bom Jesus da 

Lapa, no Estado da Bahia, no Monte do Galo – onde se encontram Nossa Senhora das 

Vitórias e o Monte das Graças, habitação da Santa Menina, ambos localizados no  

Estado do Rio Grande do Norte – e em Santa Cruz dos Milagres, no Estado do Piauí, 

constituem-se como espaços míticos, conforme a definição Yi-Fu Tuan: 

 
Esse espaço funciona como elemento de uma visão de mundo. É articulado  

de forma consciente onde as pessoas buscam compreender seu meio 

ambiente. E para que seja habitável a sociedade e a natureza devem mostrar 

ordem e uma relação harmoniosa (TUAN, 1983, p. 97). 

 

São espaços míticos porque, mediante a relação entre o homem e cosmos, os 

indivíduos, nomeadamente os devotos dos santos locais, organizam seus espaços 

transformando-os em lugares de prestígio. O universo e suas leis sobrenaturais interfere 

no destino dos vivos, sendo necessário uma harmonia entre homem e natureza, na qual  

o primeiro possa se sentir protegido no espaço que habita. 

 

O homem carregado de emoções e experiências íntimas busca na natureza o 

referencial para a compreensão do seu espaço; “localizam lugares significantes” para se 

comunicarem com as divindades e “encontrarem o caminho”. Tendo em vista que os 

indivíduos constantemente estão à procura de um “reino mítico” que explique os  

eventos sobrenaturais que ocorrem na terra, este espaço mítico é uma espécie de 

constructo intelectual, onde os indivíduos criam mundos como uma resposta dos seus 

sofrimentos e das suas imaginações. 

 

 

 
1.10. Peregrinação aos locais sagrados 

 
A criação de santos populares, transformando espaços comuns em espaços 

sacralizados, tem sido uma constante nos sertões nordestinos que por sua vez, tornam-se 

pontos de atração para milhares de peregrinos que se destinam em árduas jornadas à 

procura de soluções sobrenaturais. As origens de tal devoção aos santos podem  

remontar à forte religiosidade do colonizador português que, desde    o período colonial, 
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estabeleceu festas em comemoração aos padroeiros locais. As comunidades sertanejas 

assimilaram o discurso religioso de que a vida cotidiana era condicionada por 

interferências do sobrenatural, de modo que para agradar o sagrado eram necessários 

rituais que permitissem um contato mais íntimo entre os santos e os homens. Nesse 

sentido é que os pecadores, através dos rituais, garantiam a amizade dos santos que, em 

troca, afastavam os devotos de quaisquer catástrofes. 

 

Os rituais destinados às representações religiosas que se revelam no sertão 

nordestino demonstraram uma ligação entre os elementos tradicionais do catolicismo 

ibérico com os elementos populares. As festas direcionadas aos santos seguem a  

tradição da procissão que é a “atividade sagrada mais antiga do Brasil”. Constitui-se em 

uma prática religiosa onde os indivíduos espontaneamente expressam suas atitudes de 

agradecimento, bem como outros comportamentos, tais como: porte de grandes cruzes 

de madeira, escalada de escadarias de joelhos e o ato de andar descalço até os  

santuários. (OLIVEIRA, 1985, p. 66). 

 

As igrejas católicas espalhadas pelas cidades interioranas ainda são as 

principais organizadoras das procissões, tendo como finalidade incentivar os fiéis a não 

se esquecerem dos santos canonizados. Ademais, indivíduos que se julgam portadores 

de uma espécie de “sentimento de culpa, abandono e piedade” se encarregam 

espontaneamente na realização de caminhadas. De certa maneira, as procissões lembram 

aos fiéis, sejam àquelas oficiais ou populares, sobre “a limitação humana e a  

necessidade de fazer penitência para [se] obter a salvação” (OLIVEIRA, 1985, p. 67). 

Além disso, as procissões lembram os devotos acerca do sofrimento de Jesus Cristo, 

sacrificado em nome da expiação dos pecados da humanidade. 

 

As procissões levam às romarias, característica principal da religiosidade 

sertaneja; os romeiros, como são chamados àqueles que participam de tais 

manifestações, têm como finalidade “uma renovação espiritual”. A romaria faz parte de 

um ritual no qual a festa ao santo popular é incentivada com muita alegria pelos 

romeiros, constituindo-se como uma tradição que passa geração após geração, obtendo 

em cada época o valor religioso daqueles que a praticam. Nas romarias há “uma 

multiforme economia de troca de favores espirituais e materiais”, ou seja, é uma 

oportunidade em que os romeiros buscam fazer compras, reencontrar amigos e  também 
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se divertir nas festas em homenagem ao padroeiro – disto é que também resulta a 

importância das romarias no contexto social dos sertanejos. 

 

A romaria corresponde a uma necessidade de contato e de troca com a 

divindade por meio das visitas aos lugares santos e aos santuários. O romeiro 

se sente muito bem no Santuário e após a visita, retorna para casa 

reconfortado e encorajado para enfrentar arduamente mais um ano 

(OLIVEIRA, 1985, p. 117). 

 

A romaria é, portanto, considerada uma “viagem religiosa onde um grande 

número de pessoas se aflui para um determinado lugar”. Há uma mobilização dos fiéis 

que, seja à pé, à cavalo ou motorizados se destinam aos santuários dos santos populares 

com vias à obtenção de milagres diversos. A atitude dos fiéis em participar das romarias 

consiste na busca por intermediadores nas causas humanas; a mediação é um elemento 

que desde muito tempo faz parte do catolicismo oficial e também do popular. A 

comunicação com o sagrado, principalmente no meio popular, necessita de mediadores 

que em muitos casos já tiveram um caráter humano, vivendo as mesmas aflições que os 

homens constantemente experimentam. Apesar disto, os santos também possuem 

qualidades excepcionais que, segundo os devotos, “trazem os poderes divinos para mais 

perto de nós”. 

 

Os devotos se encontram em estado de sensibilidade religiosa, pois os santos 

passam a fazer parte do seu inconsciente, na medida em que acreditam – os fieis – que 

seus problemas já estão solucionados durante a caminhada. Desde então, compreender a 

personalidade do santo é essencial à escolha do intermediador no momento de ser 

dirigido às preces. Neste sentido é que o sobrenatural se encontra  presente  no 

imaginário dos devotos, pois é comum nas devoções populares a aparição de santos aos 

fiéis por intermédio de sonhos ou de revelações divinas. Para os devotos os santos 

populares resolvem de maneira mais rápida os problemas, pois conhecem  as 

dificuldades que os homens enfrentam no plano terrestre. 

 

Os romeiros quando seguem em direção aos lugares sagrados almejam graças, 

que variam dos pedidos simples aos mais complexos, sendo recorrentes, nomeadamente, 

pedidos relativos à agricultura, o que evidencia a apreensão dos devotos frente às 

intempéries e à seca. Desta forma, nos períodos das festas destinadas aos padroeiros 

locais, as romarias ganham  bastante  visibilidade  – tais celebrações são marcadas    por 
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rituais sagrados que se complementam com elementos profanos. Barracas, grupos 

musicais, mesas de jogos e parques de diversão constituem, geralmente, a paisagem 

desta celebração, destinando-se à diversão dos fieis que, por sua vez, são ainda 

encobertos por uma áurea sagrada, oriunda deste novo espaço – sacralizado. Os 

romeiros, portanto, não somente sacralizam montes e grutas, mas também os objetos em 

seu entorno. Nessas festas, o homem rural demonstra que não está preso ao  

conformismo e que não se satisfaz mais com a espera da providência divina.  Ele 

procura, mediante a intermediação dos santos, celeridade na obtenção de uma ou mais 

situações que lhe sejam favoráveis – trata-se de uma espécie de aliança para que o 

impossível se realize naquele que se encontra munido de fé. 

 

Esse “comportamento peregrinatório”, segundo Victor Turner, remonta às 

grandes religiões históricas, como o Cristianismo, Islamismo e Judaísmo. As 

peregrinações são compreendidas como “processos sociais” nas quais determinados 

grupos de peregrinos, em uma sequência de procedimentos que se inicia desde a partida 

até a chegada ao centro sagrado, vivenciam experiências coletivas (TURNER, 1973, 

p.156). As atividades comuns desempenhadas pelos fiéis são estabelecidas pelo 

sentimento de communitas normativa, que “constitui o laço social característico entre 

peregrinos e que mobiliza recursos para manter os membros de um grupo vivos 

buscando metas coletivas” (TURNER, 1973, p.158). Em momentos transitórios, os fiéis 

deixam de lado um “cotidiano rotinizado” de relações estruturadas e vivenciam um 

contexto social em que todos se sentem iguais, pois estão à procura do mesmo Deus. 

 

Os peregrinos afastam-se das suas origens e seguem ao encontro do santuário 

onde está seu santo favorito e, durante o percurso, vão se familiarizando com os 

símbolos sagrados espalhados pelo caminho. As sequências dos objetos sacralizados  

que passam a fazer parte do mundo espiritual dos devotos contribuem às transformações 

interna e externa, denominadas por Turner de “mudança de status”. 

 

Neste sentido é que a communitas surge como um campo aberto de 

possibilidades entre peregrinos, que estão em uma espécie de “fraternidade verdadeira” 

com outros indivíduos. A busca por salvação individual leva os fiéis a procurarem a 

coletividade como uma fonte de refúgio e de legitimação transcendental, que possa 

livrá-los das ansiedades do seu destino final. Nesse caso: 
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A peregrinação liberta o indivíduo do seu papel cotidiano, definindo-o como 

um ser humano integral, dotado da capacidade de livre arbítrio e, dentro dos 

limites da sua ortodoxia religiosa, constitui para ele um modelo de 

fraternidade humana. Ele não está mais envolvido naquela combinação de 

tempo sócio-estrutural que constitui o processo social em sua comunidade 

rural ou urbana, mas reencena as sequencias temporais sacralizadas pela 

sucessão de eventos nas vidas de deuses encarnados, santos, profetas e 

mártires. O peregrino torna-se o símbolo de totalidade, onde o seu 

compromisso com uma viagem inspiradora, é para ele mais solene no terreno 

simbólico, do que os símbolos visuais e auditivos que dominam as liturgias e 

as cerimonias de religiões estruturadas por um calendário (TURNER, 1973, 

p.193). 

 

Na medida em que o peregrino mensalmente ou anualmente constrói suas rotas 

de peregrinação, dá origem às comunidades e, baseados “no companheirismo e na 

camaradagem”, prosseguem em um caminho que vai se sacralizando; trata-se de um 

caminho demarcado por uma “topografia do domínio inclusivo” característica aos 

centros de peregrinação. Tais peregrinações denotam uma ambiguidade associada à  

ideia de obrigação e de voluntariedade, posto que desde as primeiras romarias feitas à 

Roma, à Jerusalém, e à Compostela, a Igreja Católica transformou tais trajetórias em 

“sistemas de penitências”, que foram se consolidando em duas frentes: trata-se de uma 

manifestação repleta de “dificuldades [em decorrência] das viagens, da vestimenta 

penitencial e da mendicância que ela acarreta”. Por outro lado, apesar desse castigo 

imposto, a disposição dos fiéis em cumprir a peregrinação é marcada pelo voluntarismo, 

ou seja, “a obrigação era de cunho moral [mas,] empreendida de forma desejável” 

(TURNER, 1973, p. 163). 

 

Um exemplo de communitas na realidade nordestina está no movimento 

religioso formado por comunidades de peregrino que anualmente visitam o Memorial de 

Frei Damião, localizado no município de Guarabira, sitiado a 98 km da cidade de João 

Pessoa, capital do Estado da Paraíba. Estes grupos, por sua vez, foram se adequando às 

estruturas organizacionais que correspondem tanto às Dioceses de Guarabira quanto às 

empresas que patrocinam a festa solene ao santo. São exemplos, a Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OCISP) e a Empresa Paraibana de Turismo 

(PBTUR), que apoiam esta manifestação religiosa por motivos econômicos, políticos e 

religiosos. Essas empresas geram um complexo sistema de mercado, transporte e 

alojamento em decorrência da peregrinação. Os grupos de peregrinos, ao   manifestarem 
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sua fé, conseguem ao decorrer do tempo formar redes de comunicação estruturadas, que 

envolvem de órgãos públicos às instituições religiosas. 

 

No ano de 2007, as comunidades criadas a partir dos processos de peregrinação 

contribuíram para o reconhecimento do Memorial à Santuário de Frei Damião. Os 

devotos deste santo visitam esse local onde se encontra a imagem de 34 metros deste 

frade capuchinho. Além da população da localidade, indivíduos de outros estados, tais 

como o Ceará e o Alagoas, também recorrem ao santuário – e isto possibilita o encontro 

de diferentes culturas que se misturam e realizam seus acordos comerciais e políticos. 

Também por isto é que a comunidade dos peregrinos que venera este santo é portadora 

de uma espécie de “regionalismo ou de um nacionalismo místico”, posto que 

desempenha a função de unir diversidades. Todavia, esses grupos estão associados aos 

sistemas religiosos pelos quais se originaram. A devoção a este frei capuchinho não é 

somente manifestada no Santuário de Guarabira/PB, possuindo outros templos 

localizados na cidade de São Joaquim do Monte, no estado de Pernambuco. 

 

Nessa cidade interiorana, encontra-se uma estátua de Frei Damião, medindo 10 

metros, erigida em uma colina representando a elevação da alma pela penitência e pela 

paciência. Tanto Guarabira quanto outros santuários, como o de São João de São 

Joaquim do Monte, no Estado de Pernambuco, constituem o caminho por onde passam 

os peregrinos em uma “via sacra que pavimenta sua jornada, transformando a paisagem 

em unidades simbólicas repletas de significados cosmológicos” (TURNER, 1973, p. 

195). A materialização do sagrado na estátua de Frei Damião nas duas cidades são 

exemplos importantes à compreensão de que os santuários de peregrinações na região 

nordestina se encontram em lugares pouco povoados – são tabernáculos distantes do 

centro do poder secular e religioso, sendo por isto considerados periféricos. 

 

Os “espaços periféricos” saem desta condição e se tornam centrais no universo 

dos fiéis e na “existência autêntica do homem”. Os peregrinos transferem para esses 

espaços valores que os colocam em uma centralidade na medida em que os santuários  

de Frei Damião, na Paraíba e em Pernambuco, são partes constituintes da realidade 

religiosa dos peregrinos. O mundo do peregrino é estendido para além da sua cidade 

natal. Aliás, mesmo os habitantes de Guarabira e de São Joaquim do Monte estando 

próximos aos santuários de Frei Damião, eles também participam das peregrinações  

com  destino  ao  município  de  São  Cristóvão,  no  estado  de  Sergipe,  a  saber,  lá se 
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encontra a imagem do Senhor dos Passos, que é adorada de forma intensa pelos 

peregrinos
2
. 

 

São religiosidades mantidas pelas uniões de culturas e por mobilidades sociais 

nas quais as crenças religiosas não estão limitadas aos “fatos demográficos e 

geográficos”. Os centros de peregrinações são mantidos por grupos de peregrinos que, 

separados temporariamente do convívio habitual, recorrem ao mundo cósmico, onde 

encontram uma reintegração com “outra ordem de coisas e de relações”. Essa busca por 

soluções imediatas conduziu à sacralização de lugares comuns em decorrência de sua 

significação religiosa. Segundo Zeny Rosendalh (1999, p. 39), “há uma força propulsora 

do sagrado na reorganização espacial, em que devotos anônimos se deslocam aos locais 

de peregrinação”. Isto é observado, especialmente, na Bahia, no Piauí, no Rio Grande  

do Norte, na Paraíba e em Pernambuco, onde o sobrenatural foi se manifestando em 

lugares “isolados e inóspitos”. 

 

O lugar sagrado é o espaço onde se encontra a imagem do santo; trata-se do 

“local onde o crente entra em comunicação mais completa com o divino”. É o espaço 

onde os milagres são favorecidos pelo sagrado, no qual os romeiros entram em um 

estado de “efervescência religiosa”. Os desejos, anseios e expectativas passam a fazer 

parte do estado do devoto que acredita que tudo pode acontecer. Os espaços sagrados 

nessas diferentes localidades são então recriados com muitos rituais a cada  

peregrinação, o que faz deles lugares de purificação para os fiéis. São espaços que 

também “exprimem a realidade socioeconômica do povo”, já que os devotos vão 

também em busca de bens materiais. 

 

O ato de fazer uma promessa se constitui como uma das manifestações de fé 

que os fiéis deixam transparecer. A promessa é realizada sem intermediação de 

eclesiásticos e, desta maneira, “o devoto paga a promessa na hora e na maneira que 

deseja, não havendo uma hierarquia lógica” (ROSENDALH, 1999, p. 62) – no  

momento no qual os fiéis alcançam os milagres, uma nova fase de sua vida se inicia. Ao 

pagar a promessa, o devoto declara que há um relacionamento personalizado com o 

 
 

2 
Na Igreja de Nossa Senhora das Vitórias se encontra a imagem de Jesus Cristo vestido com uma estola 

rocha carregando a sua cruz. Esta imagem é tirada da Igreja e lavada ás ruas de São Cristóvão por 

aproximadamente 70 mil romeiros nos dias 20 a 21 de fevereiro em uma procissão para celebrar a morte e 

ressureição do Senhor dos Passos. Os fiéis também vestido com roupas rochas e pés descalços caminham 

em direção aos santos simbolizando os passos dos sofrimentos de Jesus Cristo. 
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santo querido, tal personalização é observada no perfil dos romeiros que se dirigem aos 

santuários – a fé desses romeiros é expressada desde as suas vestimentas até nos nomes 

com que batizam seus filhos, nomeadamente, nomes de santos. 

 

São as práticas ritualísticas executadas pelos peregrinos que modificam o 

espaço. O “romeiro seria o agente não permanente” que, devido a sua sensibilidade 

religiosa, torna-se um ser “singular”, atuando em um evento inusitado fora da realidade 

cotidiana. Este sujeito se revela mediante suas crenças como um indivíduo que modela  

o espaço, confirmando a sua sacralidade (ROSENDALH, 1999, p. 60). Toda a trajetória 

do peregrino é marcada por uma “vivência afetiva” na medida em que embarca em uma 

viagem motivada pelos sentimentos de “alegria e de amor” aos seus santos. 

 

Os romeiros 

 
são os responsáveis pelo dinamismo do espaço sagrado. Atraídos pela fé, por 

razões de ordem social ou por curiosidade, eles se deslocam durante todo o 

ano. Sempre foi programa do homem religioso a procura de Deus no plano 

físico e visível, e o lugar onde isso ocorre é o santuário (ROSENDAHL, 

1999, p. 66). 

 

A resistência espiritual que os romeiros deixam transparecer ao manterem uma 

mobilidade, apesar das dificuldades de infraestrutura e financeiras, estabelece a 

permanência do sagrado em algumas dessas cidades nordestinas. O aparecimento dos 

santos populares e seus milagres nessas cidades interioranas provocaram uma 

organização espacial que contribuiu à formação de zonas urbanas. Conforme vimos,  

este processo foi bem definido nos casos do Monte do Galo – que deu origem à cidade 

de Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte – no do fenômeno religioso da Cruz 

Milagrosa – que resultou na cidade de Santa Cruz dos Milagres, no Piauí – e também o 

caso do município do Bom Jesus da Lapa, na Bahia, que começou a existir “à sombra  

do santuário” da imagem do Bom Jesus. 

 

Nestes casos,o espaço sagrado abrange a área mais elevada, geralmente uma 

colina que, por sua vez, comporta uma capela com a imagem de um santo ou de uma 

santa. Isto demonstra que os elementos espaciais que cercam esses “pontos fixos” são 

integrados ao conjunto de atividades exercidas pelos romeiros. “A dimensão simbólica” 

desses lugares é estabelecida por indivíduos, que diferenciam espacialmente esses 

montes como o centro do seu universo. 
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O romeiro longe do seu universo social sente-se desprotegido, isolado  e, 

como reação as suas frustações, procura de imediato a vivencia com o 

sagrado; a busca da sua identidade cultural caracteriza a sua caminhada ao 

santuário. É a religião que põe as coisas no lugar, é o santo que reproduz o 

modelo hierárquico do mundo em que o romeiro deseja viver. Ser devoto do 

santo confere segurança e o sentimento de pertencer a um grupo. É no 

santuário popular que estão as referências da sua identidade cultural 

(ROSENDAHL, 1999, p. 68). 

 

A partir da manifestação sobrenatural no espaço físico é que os devotos se 

sentem em segurança. A manifestação do sagrado influencia na organização espacial, de 

forma que o social, o econômico e o político são integrados em um universo religioso. 

 

 

 
1.11. Os milagreiros da vida urbana moderna 

 
No início do século XX, os cultos aos santos foram se modificando e se 

inserindo no espaço urbano. O catolicismo, apesar de manter uma tradição religiosa, 

também apresentou uma “pluralidade” de ações outras, uma vez que passou a se  

adequar à novas realidades. O ritual católico, inserido em um contexto moderno, não 

deixou de lado o seu caráter tradicional embora essas práticas tradicionais  se 

mostrassem cada vez mais híbridas de aspectos da modernidade. A busca incessante por 

intercessores sempre fez parte dessa religião, no entanto, os indivíduos passaram a 

procurar novos meios de proteção, sem a interferência  das autoridades clericais. Isto, 

por sua vez, possibilitou o surgimento de santos que estavam fora do padrão canônico e 

com um “perfil moderno”. Alguns deles passaram a se instalar em espaços urbanos, 

como os cemitérios. 

 

A devoção aos novos intercessores passou a ser marcada por uma crescente 

autonomia dos devotos que, mesmo respeitando às regras do catolicismo oficial, não 

deixavam de recorrer a outros milagreiros. Entre esses milagreiros haviam crianças e 

adultos pertencentes a grupos marginalizados, tais como, ciganos, homossexuais, 

prostitutas e outros mais. Todavia, muitos desses santos surgidos no século XX 

apresentavam características que denotavam sua santidade, apesar dos seus defeitos 

demasiadamente humanos. Semelhantes aos messias, tais indivíduos passaram a fazer 

parte de uma localidade onde eles se tornaram a única esperança    frente às dificuldades 
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cotidianas. Eram homens, mulheres e crianças que tiveram sua passagem na terra 

marcada por uma profissão que ajudou aos necessitados, pelo martírio de uma doença, 

por serem injustiçados por autoridades públicas ou por pessoas influentes, mas também 

pessoas reconhecidas por uma saga de aventuras e de conflitos sociais. Por outro lado, 

todas essas pessoas tiveram um destino igual: a morte trágica. Esta seria responsável por 

possibilitar a essas pessoas uma sacralização imediata, transformando-as em milagreiros 

populares. Estes são mortos especiais santificados pelo próprio grupo religioso, que os 

reconhece como um seres sagrados. 

 

A santificação do morto, portanto, não esteve relacionada apenas àqueles que 

tiveram uma vida dedicada aos mandamentos de Cristo e, por conseguinte, cumprindo  

as regras do catolicismo romano – isto pode ser válido para a construção da imagem de 

um determinado indivíduo, mas não se tornou o principal e único elemento para a 

santificação desses mortos. Na devoção popular, distintamente do processo de 

canonização estabelecido pela Igreja Católica Apostólica Romana, os mortos tornavam- 

se os mediadores das causas impossíveis. A população os reconhecia como milagreiros 

independentemente da autorização ou do conhecimento da Igreja. 

 

 

 
1.12. Morte Trágica 

 
A morte trágica foi essencial à elevação do morto ao patamar de milagreiro, ou 

seja, a morte dolorosa tornou-se ponto fundamental na santificação do morto, que tinha 

sua passagem para outro mundo marcada por uma morte sofrida que, por sua vez, podia 

ser verídica ou apenas uma construção do imaginário do devoto para confirmar a 

santidade do morto. Portanto, o “trágico aparece como um fator justificador para 

qualificar o processo de santificação no meio popular”, assim a santificação era um: 

 

Termo utilizado para identificar uma sacralidade em relação a um agente que 

não passou pelo mesmo processo relativo aos cânones católicos. Esta 

santificação se dá a partir da vivência dos devotos ou, com as experiências do 

sagrado, sem intermediações, deixando aflorar apenas a fé e a crença nas 

potencialidades do morto em fazer e intermediar graças e, muitos casos 

milagres (ANDRADE Jr, 2008, p. 103). 
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“Os traços de morte violenta chamam a atenção, a curiosidade e a crença dos 

fiéis” (PEREIRA, 2005, p. 21). Nesse culto, os devotos passavam a olhar de maneira 

diferente para o morto denominando-o como um ser especial. Ocorria uma santificação 

de forma mais célere e sem as regras oficializadas, bastando o martírio, a divulgação de 

milagres alcançados e, principalmente, a fé que o devoto tinha em seu milagreiro 

protetor. 

 

No caso oficial o processo é burocrático e pode levar anos, enquanto que, no 

meio popular, a comprovação se dá a partir da fé e da história oral e pode 

ocorrer de um dia para o outro, basta alguém propagar que alcançou uma 

graça e atribuí-la a determinado santo ou pessoa falecida (PEREIRA, 2005, p. 

99). 

 

 

 
 

1.13. A fé e a confirmação nos milagres póstumos 

 
Além da morte trágica, os mortos eram elevados à categoria de milagreiros em 

decorrência dos seus atos extraordinários que faziam parte das crenças dos devotos; tais 

milagres eram realizados intercessor santificado pelos devotos. A santidade se tornava 

cada vez mais confirmada pela grande quantidade de milagres operados pelo morto, que 

passava a ter acesso ao mundo sagrado, intercedendo pelos pecadores que ficavam no 

plano terreno à espera de ajuda para os seus mais variados problemas. 

 

Os milagres realizados pelo intercessor eram mais visíveis nas situações que 

fugiam das capacidades humanas de resolução dos problemas. Sendo assim, o “milagre 

é a demonstração de trocas simbólicas entre o devoto e seu milagreiro, sem ajuda de 

mediadores do campo oficial” (BRANDÃO, 1986, p. 131). Os milagreiros tornavam-se 

também seres numinosos, posto que neles se encontravam o misterioso, o sobrenatural e 

o extraordinário. Eles se diferenciavam como seres espirituais dotados de atributos que 

os faziam interceder por aqueles que ansiavam suas mais variadas ajudas. 

 
A ideia do numinoso tem sentimentos puros, brotando do mais profundo 

conhecimento que há na alma humana, não sendo totalmente independentes 

do devoto e de dados exteriores. São objetos excitadores que começam a se 

manifestar de modo originário. Que se insere no mundo sensível até se 

separar por uma purificação gradual (OTTO, 2005, p. 156). 
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Quando um indivíduo recorria ao milagreiro era porque ele já estava 

predisposto a acreditar que aquele tinha poderes sobrenaturais para ajudá-lo nas 

intempéries da vida e, no momento em que os milagres eram alcançados, não restava 

mais dúvidas acerca dos poderes de seu milagreiro, fazendo do indivíduo o seu devoto – 

tal veneração ocorria, por exemplo, no túmulo do santificado - por isto também é que a 

fé nos milagres levava os indivíduos a reconhecerem milagreiros que não faziam parte 

do calendário da Igreja. 

 

Os milagres operados pelos milagreiros eram confirmados pela quantidade de 

ex-votos deixados nas suas sepulturas. Ao mesmo tempo, o túmulo dos milagreiros era 

justamente marcado por esses ex-votos que passavam a chamar a atenção dos 

observadores externos à comunidade. Ademais, os ex-votos também correspondiam às 

vidas interferidas pela intercessão dos intermediadores, sinalizando valores simbólicos e 

sacralizando suas sepulturas. Esses materiais não eram colocados em qualquer túmulo, 

mas apenas naqueles que comportassem mortos especiais. 

 

Os milagreiros – tal como os santos católicos – por vezes se especializavam em 

determinadas demandas: os devotos construíram coletivamente essa especialidade 

movidos por suas necessidades físicas e espirituais. Tal característica presente na 

religiosidade demonstrava que os milagreiros passavam a ser procurados por pessoas de 

todas as classes sociais. Em torno de seu objeto sagrado, esses devotos faziam seus 

pedidos conforme a situação que estavam vivenciando, visando a resolução rápida dos 

seus problemas. 

 
Há um momento especial e de participação, onde o devoto atualiza as suas 

dívidas com o santo, seja no momento quando beija seu objeto de devoção. 

Deixa alguma coisa na sala dos milagres, ou reza por alguns momentos, ao 

seu santo (BRANDÃO, 1986, p. 134). 

 

Esses mortos especiais apresentavam-se como mediadores entre os mundos 

sagrado e o profano mediante a ligação íntima com seus fiéis, em uma troca de favores 

em que ambos os interesses eram atendidos. Assim, quando o milagreiro respondia a 

reza do fiel, além de se separar da população como um ser que operava milagres, 

passava a ser salvo e santificado. O fiel, por sua vez, ao obter a graça diante dos pedidos 

requisitados, sentia-se protegido e satisfeito. O devoto mantinha um compromisso que 

correspondia a um contrato com o milagreiro: daquele provinha uma força que o  levava 
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a retribuir com ações e votos de agradecimento pela graça recebida. Em outras palavras, 

o milagreiro atendia aos pedidos que foram feitos a ele, e o devoto cumpria as suas 

promessas depositando os ex-votos. 

 

 

 
1.14. O túmulo, espaço sacralizado 

 
Outro aspecto observado nas práticas de devoção aos milagreiros era a relação 

do devoto com seu túmulo. Quando uma graça era alcançada, o túmulo dos milagreiros 

passava a ser constantemente visitado pelos fiéis, que se comprometiam com seu 

intercessor. Os devotos realizavam em torno da sepultura do milagreiro um ritual 

marcado por gestos tradicionais e criativos; esses rituais eram a maneira mais eficaz de 

os milagreiros não serem esquecidos, tornando-os vivos na memória dos seus devotos.  

A cada nova cultura, os rituais iam se compondo de novas formas simbólicas, que eram 

adaptadas às realidades dos seus devotos. 

 

O rito de certa maneira se manifesta em qualquer sociedade mantendo-se como 

um conjunto de significados para quem os pratica, conferindo a vida em sociedade de 

determinado sentido. Por mais que os ritos apresentem padrões de como os indivíduos 

devam se comportar, eles são constantemente reelaborados com o aparecimento dos 

seres sagrados. Na religiosidade popular, o ritual era composto por vários gestos e 

expressões corporais identificados a partir das oferendas e das preces realizadas pelos 

devotos. As rezas praticadas por eles eram feitas no túmulo do seu milagreiro ou eram 

realizadas na casa do devoto, levando a devoção para o seu próprio convívio. Essas 

preces podiam apresentar vários significados: seja para agradecer alguma graça 

recebida; seja para fazer novos pedidos ao milagreiro. A cada dia novos desafios se 

manifestavam no cotidiano e, na medida em que os problemas se renovavam, os devotos 

já sabiam a quem recorrer ou dedicar sua esperança. A prece destinada ao milagreiro era 

o caminho mais rápido pelo qual o devoto se apegava nos momentos de desespero, já 

que a reza fazia parte de um 

 
ritual voltado para o que a sociedade define como o sagrado e não se 

distingue de qualquer gesto de dança, onde o sagrado engloba o religioso, o 

discurso da prece remete de imediato o domínio do religioso, é um rito verbal 

que o devoto dirige ao divino. Os fiéis rezam ao santo para pedir sua 

intercessão, rogar uma graça, e durante uma reza ao  morto  pode fazer    uma 
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promessa um contrato firmado com o santo, se comprometendo a pagar algo 

em troca do benefício (FREITAS, 2006, p. 95). 

 

Além das preces, as velas eram um dos objetos simbólicos que se tornou 

bastante utilizado pelos devotos neste tipo de devoção. A vela desde muito tempo é 

usada na comunicação dos homens com o sobrenatural, fazendo parte dos rituais e das 

celebrações destinadas aos mortos. Na tradição católica, o ato de acender velas, 

dependendo da celebração, enfatiza vários significados, seja o de representar um 

sacrifício vivo como “símbolo de consumação”, seja de iluminar o caminho do morto. A 

luz propagada pela vela representa a iluminação da vida dos homens – até então nas 

trevas por causa dos seus pecados. Esta luz simboliza Jesus Cristo, definido na Bíblia 

como a “luz do mundo”, pois 

 

a vela está ligada a prece; é uma oferenda por excelência, e é mais comum no 

caso dos cultos aos mortos milagrosos, ajudando ao morto a encontrar o 

caminho. Ela é uma instancia mediadora entre a luz e a escuridão e tem uma 

afinidade com o santo e o intercessor, principalmente, as almas do purgatório 

(FREITAS, 2006, p. 107). 

 

É interessante observar que, juntamente com a vela deixada nos túmulos dos 

milagreiros, estava o momento da reza. Segundo Freitas, essas duas ações tornaram-se 

intimamente imbricadas. A vela de certa forma era um “símbolo material”  deixado  

pelos devotos aos seus intercessores, demonstrando que um pedido foi feito ou uma 

promessa foi paga. A vela acesa representava as intenções que o devoto tinha para com 

o seu milagreiro protetor. São essas práticas tradicionais inseridas nos rituais do mundo 

moderno que diferenciam o túmulo dos milagreiros das demais sepulturas encontradas 

no cemitério. O túmulo do milagreiro torna-se um espaço marcado pela realização de  

um culto, em que a organização espacial corresponde à necessidade do próprio grupo 

religioso. Esse espaço sagrado seria “um campo de forças e de valores que eleva o 

homem religioso acima de si mesmo, que o transporta para um meio distinto daquele no 

qual transcorre sua existência” (ROZENDAHL, 2002, p. 30). 

 

Os homens carregados de valores religiosos com suas práticas sociais e 

culturais demarcavam o túmulo dos milagreiros como um espaço sagrado. A construção 

desse espaço sagrado ocorria a partir da necessidade dos indivíduos em meio aos 

problemas cotidianos, fazendo-os procurar soluções mais rápidas no mundo 

sobrenatural. Dessa maneira, este espaço, não sendo imóvel, permitia uma   mobilização 
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dos devotos mediante os rituais destinados ao milagreiro. A sacralização do túmulo do 

milagreiro ocorreu porque algo de misterioso e sobrenatural se fez presente nesse 

espaço. Assim, tudo o que era considerado como sagrado possuía um poder sobrenatural 

que significava “força compulsiva e imprevisível”. Nesse caso, os intercessores 

possuíam também esse poder, demonstrado em cada milagre operado aos seus devotos. 

 

Além disso, as sepulturas desses milagreiros possibilitavam aos seus  

visitadores a sensação de liberdade, que era apresentada nas próprias experiências dos 

devotos quando atravessaram as fronteiras do catolicismo oficial e resolviam cultuar 

outros intercessores que fugiam das concepções da doutrina católica. No Brasil, há 

registros da existência de muitos desses milagreiros populares que não estiveram 

restritos somente ao ambiente rural, conforme ficou marcado nas experiências dos 

séculos XVIII e XIX. A partir do século XX, tais manifestações de  religiosidade 

popular passaram a se fazer cada vez mais presentes no universo urbano. Doravante, 

destacaremos aqui alguns exemplos. 

 

 

 
1.15. Santo Antero 

 
Entre esses novos milagreiros estava “santo Antero” que, na década de 1930, 

conseguiu atrair uma série de devotos no município de Catalão, em Goiás. Antero era 

farmacêutico prático, ou seja, sem formação universitária, mas que havia aprendido seu 

oficio por meio de suas experiências cotidianas. Era visto pela população da localidade 

como um homem “bom e generoso”, motivo que o fez adentrar para o mundo da política 

como um homem carismático. 

 

No entanto, nesta mesma cidade, havia um rico fazendeiro de nome Albino 

Felipe e que havia se tornado credor de Antero. No ano de 1936, Albino Felipe foi 

assassinado e Antero passou a ser apontado como mentor do crime. A motivação seria 

oriunda dos conflitos criados por uma dívida que ele tinha com a vítima. Antero foi 

preso pelas autoridades policiais, que tentaram retirar dele a confissão sobre o crime – 

em vão. Isto ocasionou revolta nos familiares do fazendeiro que, sem consentimento das 

autoridades policiais, buscaram fazer justiça com as próprias mãos. Os jagunços que 

trabalhavam para a família da vítima retiraram Antero da prisão forçosamente, 

amarraram-no  mãos  e  pés  e  o  arrastaram  pelas  ruas  da  cidade;  o  farmacêutico foi 
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cruelmente espancado. Após sofrer vários “pontapés”, Antero recebeu um golpe fatal de 

faca no peito, deferido por um dos jagunços do bando (SILVA, 2011, p. 258).  Sua  

morte foi motivo de festa para os familiares e os jagunços do fazendeiro, que passaram a 

noite a festejar com comidas, bebidas e danças. 

 

A trajetória de vida de Antero foi marcada por duas tragédias: o crime no qual 

fora envolvido e a sua morte trágica. Conforme noticiou o jornal local, o “Diário de 

Catalão”, o seu assassinato foi acobertado pelas autoridades policiais, que assistiram 

tudo e não o socorreram. Anos depois de sua morte, a trajetória de Antero passou a ser 

narrada pela população local como uma história trágica e importante na memória local. 

Também jornalistas e “historiadores” do município de Catalão passaram a produzir 

história sobre a cidade na qual a narrativa sobre Antero passou a ter um lugar. Assim, 

além da tradição oral, a construção da imagem do “santo Antero” foi resultado também 

da ação da imprensa local, que transformou a jornada deste personagem em parte 

constituinte da história da cidade. 

 

Seu corpo foi sepultado no cemitério municipal de Catalão. Diferentemente das 

demais sepulturas, a de Antero passou a receber uma grande quantidade de  velas, 

bilhetes e fotos. Estes objetos notificam que seu túmulo havia se tornado um espaço 

sacralizado, e muitas pessoas caminhavam em sua direção na certeza de que seriam 

socorridas das suas aflições. Isto demonstrava que as pessoas passaram a enxergar 

Antero não mais como um assassino, e sim como o “santo Antero”, aquele que operava 

milagres. 

 

Além da sepultura de Antero, a população também erigiu uma capela ao santo 

localizada na Rua 20 de Agosto, também no município de Catalão. No local do túmulo 

de Antero foram encontrados “vasos com flores, perna e mão de cera, roupas de pessoas 

comuns, entre outros” (SILVA, 2011, p. 265). A partir desses objetos, podemos 

identificar quais seriam os pedidos feitos ao milagreiro: desde curas de doenças, em 

decorrência da observância de pernas e mãos feitos em cera, até pedidos de ordem 

eminentemente material, um representativo da roupas deixadas em sua capela. 

 

O caso de Antero demonstra a existência de uma personagem marcada por 

certa ambiguidade quanto à sua história: primeiro se tratava de um farmacêutico, ou  

seja, um homem da cidade que era bem visto pelos habitantes de    Catalão. Todavia, ele 
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foi acusado de ser o mentor do assassinato de um abastado fazendeiro, sendo morto em 

decorrência de tais suspeitas – jamais comprovadas. Não se pode negar que ele 

apresentava características de um santo popular, por um lado, aparecia como um homem 

caridoso e portador de uma profissão que ajudava os doentes e, por outro, como alguém 

que sofreu uma morte trágica. Tais características seriam fundamentais para a 

confirmação de sua santificação popular. 

 

 

 
1.16. Antoninho da Rocha Marmo 

 
Outro milagreiro contemporâneo é Antoninho da Rocha Marmo; uma criança 

que, por volta de 1930, na cidade de São Paulo, chamava atenção daqueles que a 

conheciam por suas qualidades peculiares. Antoninho pertencia a uma família que 

tradicionalmente seguia a religião católica, destacando-se por sua conduta de obediência 

ao catolicismo. Rezava várias vezes ao dia e era atribuído a ele o dom de profetizar e a 

capacidade de conversar com religiosos já falecidos. Com 12 anos de idade, Antoninho 

aconselhava os adultos que o procuravam. Foi também nesta idade que contraiu 

tuberculose, vindo com pouco tempo a falecer. Mesmo quando diagnosticado da  

doença, Antoninho manteve-se resignado com o seu estado de saúde. Na iminência de 

sua morte ele permaneceu sereno e continuou fazendo suas rezas, apresentando-se como 

um verdadeiro servo de Cristo. 

 

Seu corpo foi sepultado no Cemitério da Consolação, na cidade de São Paulo, e 

desde então passou a receber flores, fitas, velas e cartas deixadas por devotos. Entre as 

cartas depositadas estavam aquelas que expressavam preocupações em “aprovação nos 

exames escolares, problemas financeiros e de saúde” (SCHNEIDER, 2001, p.72). Este 

tipo de devoção era bastante tradicional, na medida em que evidenciava elementos da 

tradição católica como o da associação da purificação a uma criança e a submissão aos 

sacramentos do catolicismo. Seu túmulo recebeu muitos devotos testemunhando que 

esse “santinho” operava milagres e, como não era reconhecido pela Igreja Católica, a 

devoção ganhou uma conotação popular ao fugir do controle e da interferência do clero 

oficial. Um ritual manifestado em torno da sua sepultura foi inventado pelos próprios 

devotos que, espontaneamente, recorriam a Antoninho na certeza de serem amparados 

diante de suas angústias cotidianas. 
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A veneração destinada a Antoninho passou a ser uma “manifestação pública de 

devoção”, já que os devotos recorriam ao “santinho” porque acreditava-se que ele era 

um profundo conhecedor das dificuldades humanas. Além disso, após a sua morte, o 

culto ao milagreiro foi propagado pela transmissão oral. Assim, no momento em que 

alguém se encontrava com problemas de saúde, logo se ouvia falar sobre os milagres 

operados por essa criança. Havia também fotos do milagreiro que foram distribuídas 

pela família a todos que acreditavam que, ao olharem a imagem do menino e a fazerem 

pedidos de cura de uma enfermidade, alcançava-se a respectiva graça. Essas fotos eram 

os “retratinhos” – na tradição do catolicismo oficial havia também retratos de santos 

canonizados, que eram guardados pelos fiéis como uma estratégia de aproximação junto 

ao intercessor. 

 

Antoninho passou a ser qualificado como “bondoso e virtuoso”, características 

estas também dadas aos santos oficializados. É uma devoção constatadora que, assim 

como nos séculos anteriores, no século XXI, as pessoas ainda se sentem desassistidas 

pelas instituições religiosas oficiais. Nesse sentido, mesmo diante de um sagrado 

institucionalizado, as pessoas recorrem a um sagrado mais próximo da realidade em que 

vivem. Esta busca incessante pelos santos “transformou os cemitérios em santuários de 

adoração” (SCHNEIDER, 2001, p.104). 

 

 

 
1.17. A Santinha de Curitiba 

 
Na cidade de Curitiba, no Paraná, desenvolveu-se uma devoção popular a 

chamada “Santinha de Curitiba”. Desde os anos de 1930, foi noticiado pela imprensa 

local um culto no túmulo de Maria Bueno, localizado no Cemitério Municipal de São 

Francisco. Maria da Conceição Bueno, que nasceu no ano de 1854, dia de  Nossa 

Senhora da Conceição, foi uma mulher marcada por uma imagem dúbia. 

 

No ano de 1880, após perder seu pai e sua mãe, Maria Bueno se dirigiu à 

Curitiba, onde passou a trabalhar como lavadeira. Como se tratava de uma bela jovem, 

era assediada por vários homens da cidade; gostava de frequentar os bailes, onde chegou 

a conhecer um soldado do exército de nome Ignácio José Diniz, que se apaixonou 

perdidamente por Maria. Esta passou a morar com o soldado em uma situação de 

concubinato para a época. 
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Devido Maria Bueno ser uma moça de origem humilde, frequentadora de bailes 

e sem família, a sociedade curitibana a via como uma “mulher de rua”, já que segundo 

Jurkevics (2004) a condição feminina no século XIX era definida pelos conservadores 

em duas categorias “a rainha do lar” e as “mulheres perdidas”. Esta última caracterizava 

Maria Bueno, que foi considerada uma prostituta. No dia 29 de janeiro de 1893, Maria 

Bueno foi vítima de um crime passional. Seu corpo sem vida foi encontrado na rua 

Campos Morais, centro da cidade de Curitiba. O requinte de crueldade a que foi 

submetido o corpo dela abalou a sociedade curitibana da época, que se viu aterrorizada 

por tamanha violência. Maria Bueno teve sua cabeça arrancada do corpo e suas mãos 

marcadas por muitos cortes da navalha utilizada pelo assassino. 

 

As investigações policiais sobre o crime chegaram à conclusão que o assassino 

da jovem foi o próprio Diniz, com quem ela vivia. Este homem mantinha um ciúme 

doentio de sua companheira, por isto é que ela desejou separar-se dele. Não aceitando a 

separação, o soldado decidiu decapitá-la. Porém, este crime foi tomando várias versões 

no imaginário popular, Maria Bueno não era uma prostituta, mas sim uma mulher 

honesta e simpática que morreu defendendo a sua honra. Duas imagens de Maria Bueno 

foram propagadas pelos jornais Diário do Comércio, O Diário da República, A Gazeta 

do Povo, entre outros. Porém, independentemente da conduta moral de Maria Bueno, o 

fato foi que seu assassino, em vez de ter sido punido pela justiça foi, ao contrário, 

inocentado, passando a ter a sua liberdade garantida. 

 

No local da morte de Maria Bueno colocaram uma cruz e muitas velas foram 

acesas pela sua alma. O corpo dela foi enterrado nos fundos do cemitério de São 

Francisco, onde eram sepultados apenas os indigentes. Todavia, no ano de 1961, seu 

corpo foi transladado para área “frontal do cemitério, ação efetuada por um devoto  

como agradecimento de graça recebida. Nessa ocasião, foi construído um mausoléu, 

com a sua imagem no alto, protegida por uma redoma de vidro, trajando um longo 

vestido branco de cetim” (JURKEVICS, 2004, p. 185). 

 

Essa devoção popular destinada a uma mulher que foi brutamente assassinada 

por um homem apresentou especificidades relevantes. Em primeiro lugar, o crime que 

vitimou Maria Bueno tornou-se destaque nas páginas da imprensa local de Curitiba. 

Essa mulher era noticiada como uma vítima de um algoz sem escrúpulos, ora como uma 

prostituta que, devido sua pretensa “vida fácil” e de ter se envolvido com um homem 
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violento, havia provocado seu próprio destino, ora como uma mulher honesta que 

morreu defendendo a sua virgindade. Além disso, livros, revistas, e peças teatrais 

colaboraram para o surgimento de várias interpretações sobre a trajetória de Maria 

Bueno. Esta passou a ser qualificada de vários nomes, cada qual segundo a versão que 

jornalistas, autores, literários mantinham a respeito dela. Os meios de comunicação 

foram os instrumentos principais para a difusão não somente do assassinato cometido 

contra Maria, mas para a construção de sua santificação no meio popular. 

 

Maria Bueno foi definida como a “mártir, a heroína, alma milagrosa, uma santa 

para aqueles que acreditavam em sua inocência, e opera milagres na vida dos seus 

devotos” (JURKEVICS, 2004, p.160). Porém, para o clero curitibano, Maria Bueno não 

passou da “santa dos hereges, ou de uma Maria Madalena” que provocou desequilíbrio 

religioso entre os católicos de Curitiba. (JURKEVICS, 2004, p. 164). Apesar da rejeição 

por parte da Igreja Católica curitibana, o túmulo desta santa tornou-se um dos mais 

visitados por pessoas de várias localidades e até de outros países. Na pesquisa de Vera 

Irene Jurkevics (2004), foram identificados a existência de ex-votos originários da 

cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Uma prova contundente de que a devoção não 

esteve limitada às fronteiras geográficas. 

 

A devoção à “santinha de Curitiba” também esteve marcada pelo depósito em 

seu túmulo de uma grande quantidade de fitas douradas, vermelhas, azuis e brancas e, 

principalmente, de placas com mensagens de agradecimentos por milagres alcançados. 

Tais placas foram afixadas em toda parte na capela desde os anos 1930, quando  

começou a devoção, e se encontram presentes até os dias atuais. A estátua de Maria 

Bueno com um vestido longo branco lembra a figura de Maria, mãe de Jesus, um dos 

símbolos centrais do catolicismo romano. No dogma católico, a Virgem Maria é 

considerada uma mulher perfeita como mãe e, ao mesmo tempo, um ente imaculado em 

decorrência de sua virgindade. Ela deu à luz ao salvador que veio libertar a humanidade 

dos seus pecados, tornando-se uma sujeita ativa nos eventos religiosos. 

 

Santa Maria estaria em oposição à figura de Eva, aquela que trouxe o pecado 

aos homens. Na história do cristianismo, essas duas mulheres tiveram uma enorme 

influência nos acontecimentos sagrados, mostrando que a mulher não era um sujeito 

meramente passivo. Se, para os devotos de Maria Bueno, ela se assemelhava à Virgem 

Maria, no sentido de preferir morrer para manter sua castidade, para o clero ela seria 
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uma Eva, aquela mulher que influenciava os homens nas transgressões. Neste panteão 

de milagreiros populares, a figura feminina seja como uma criança ou como uma mulher 

adulta, havia conquistado um lugar importante. Essas mulheres na maioria das vezes 

sofrem violência doméstica ou sexual advindas dos próprios companheiros; além de 

Maria Bueno, durante os séculos XIX e XX, foi possível constatar a existência de uma 

série de outras almas milagrosas espalhadas por todo país como a de Maria Degolada,  

na cidade de Porto Alegre, a de Santa Raimunda, no antigo Território do Acre, e a de 

Benigna Cardoso da Silva, no Cariri, no Ceará
3
. 

 

 

 
1.18. João Relojoeiro 

 
João Luiz Fagundes, mais conhecido como João Relojoeiro, também se tornou 

um santo urbano conforme analisou a historiadora Iara Toscano Correia (2003), que 

buscou estudar a representação popular deste homem pobre da cidade de Uberlândia – 

após sua morte trágica, passou a ser aceito pela sociedade uberlandense como um 

intermediador entre o mundo sagrado e o profano. 

 

A saga de João Relojoeiro teve início por volta do ano de 1956, quando houve 

um assalto na joalheria de nome Royal, localizada na cidade de Uberlândia, em Minas 

Gerais. Geraldo Malaquias Marques, um dos donos da joalheria recorreu ao delegado 

Bolivar Malachias para a abertura de um inquérito policial. Foram realizadas as 

primeiras investigações. Os irmãos, tios e cunhados de Malaquias se envolveram para 

descobrir a identidade dos ladrões que roubaram as joias da Royal. Na época,  os 

parentes de Geraldo Malaquias constituíam uma das mais importantes famílias da 

sociedade uberlandense, os Testas. Tratava-se de uma família que, além de    usufruir de 

 
 

3 
Maria Francelina Treines que, no ano de 1899, na cidade de Porto Alegre/RS, foi morta pelo seu 

namorado Bruno Soares, um soldado miliciano, o qual, por motivos de ciúmes degolou a vítima. Hoje ela 

é conhecida como Maria Degolada, uma santa popular. Temos ainda, no Acre, a Santa Raimunda que, 

mesmo estando grávida, foi espancada pelo seu marido e morreu em trabalho de parto. Hoje ela é 

conhecida como a “Alma do Bom Sucesso”. Levamos em consideração a história da menina Benigna 

Cardoso da Silva no Cariri/CE, que no ano de 1941 foi morta pelo jovem Raul Alves que almejava 

namorar essa donzela. Benigna, negando seus pedidos de namoro e, dedicando-se somente a rezar e a 

realizar penitências, foi atacada pelo moço quando buscava água em uma cacimba nas proximidades de 

casa. Raul tentou violentá-la, não conseguindo, cortou seus dedos e suas mãos dando o golpe final no 

pescoço; atualmente ela é conhecida como a “Heroína da Castidade”. Apesar da Igreja Católica ter 

entrado com o processo de beatificação da menina Benigna, esse exemplo é importante na medida em que 

demonstra uma figura feminina que não somente faz parte dos santos populares no Brasil, mas que 

provavelmente em breve fará parte dos santos reconhecidos pela Igreja Oficial. 
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um alto poder aquisitivo, tinha também indivíduos envolvidos na política local, filiados 

ao partido PSD. 

 

“Toda a atenção da polícia, naquele momento, voltou-se para a elucidação do 

roubo. As joias que foram roubadas tinham o valor de 800.000 cruzeiros da época” 

(CORREIA, 2003, p.39). Pressionada para descobrir a identidade dos ladrões, a polícia 

prendeu um jovem negro chamado Antônio Valentino, que vendia picolés na Rua 

Saraiva, onde estava localizada a Royal. Esse jovem foi questionado de forma  

exaustiva, sendo depois detido e submetido a um cárcere privado. Valentino foi 

torturado, espancado e colocado no pau de arara; almejava-se que se declarasse culpado 

e indicasse outros nomes dos suspeitos no assalto à Royal. Além de Antônio Valentino, 

a polícia também ouviu os esclarecimentos de um rapaz de 17 anos conhecido como 

Belchior Custódio da Silva, que trabalhava como carroceiro na Rua Saraiva. Em seu 

depoimento, o rapaz declarou-se culpado e acusou também um certo João Luiz  

Fagundes como participante do crime. Segundo a família do jovem, Belchior teria sido 

comprado pela polícia para apontar inocentes como culpados, com o objetivo da polícia 

satisfazer a família dos Testas e assim encerrar a investigação sobre o crime. 

 

Depois do depoimento do jovem Belchior, iniciou-se a busca por João Luiz 

Fagundes que, à época, era conhecido como João Relojeiro. Tratava-se de um indivíduo 

descrito como um “bêbado, vagabundo que costumava dormir na praça”. Por possuir o 

ofício de relojoeiro, João era suspeito de conhecer o valor dos objetos furtados 

(CORREIA, 2003, p. 41). Este homem também foi acusado de ser o líder de uma 

quadrilha que estava aterrorizando a cidade de Uberlândia com sucessivos assaltos. Os 

jornais da época anunciaram uma recompensa para quem encontrasse o “ladrão de 

joias”. 

 

João Luiz Fagundes nasceu em 1927 no distrito do Bom Jesus, da comarca do 

Prata, em Minas Gerais; pertencia a uma família humilde que trabalhava nas lavouras 

das fazendas que se agregavam. Na juventude, João – o filho mais novo – teria 

presenciado constantemente cenas do seu pai espancando sua mãe. As surras frequentes 

teriam levado sua mãe a cometer o assassinato do próprio marido. Ela seria por isto 

sentenciada a um ano de prisão. Frente àquela situação, João preferiu morar com sua 

mãe na prisão. Alguns anos depois, esta veio a falecer, deixando-o desamparado. 
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Apesar disso, a vida de João se seguiu e, depois de conhecer a jovem Maria 

Augusta Dias, que morava na cidade de Uberlândia, casou-se. Homem educado  e 

bonito, João Luiz Fagundes, após alguns anos de casado, passou a beber frequentemente 

e a espancar a sua esposa. Depois de muitas brigas, separaram-se – tal fato teria,  

segundo os relatos, provocado um desequilíbrio emocional nele, fazendo com que se 

entregasse completamente ao uso do álcool. Na época, João Luiz Fagundes já era 

conhecido como João Relojoeiro, devido ao fato de ter como oficio a venda e o concerto 

de relógios; ele também realizava trabalho em fazendas da região. Assim, no dia em  

que aconteceu o assalto a joalheria Royal, João Relojoeiro se encontrava na fazenda 

Panga, de propriedade do Sr. Antônio Marques. Segundo os jornais locais, os policiais e 

os investigadores, ao chegarem nesta fazenda, encontraram-no calmo e tranquilo, 

parecendo não saber o que estava acontecendo. Os policiais logo o acusaram e 

obrigaram-no a entrar no carro em direção a Uberlândia. 

 

Durante o percurso os policiais o espancaram com murros e o agrediram de 

todas as formas sem quaisquer chances de defesa. Após este episódio, João ainda 

conseguiu fugir das autoridades escondendo-se embaixo de um córrego. Apesar de sua 

fuga, sua liberdade não durou muito tempo, pois ele novamente foi encontrado por seus 

algozes. Encontrava-se já debilitado, maltrapilho e com a saúde comprometida por ter 

passado a noite embaixo da água fria do córrego, ficando assim acometido de uma 

pneumonia. No entanto, seu estado de saúde pouco importou para as autoridades, que o 

arrastaram para a prisão com mais espancamentos e com privação de cuidados médicos 

e higiênicos. Depois de muitos dias de sofrimento, João não conseguia ingerir nenhuma 

comida ou líquido e nem mesmo andar. Não resistindo aos ferimentos e ao avanço da 

pneumonia, João Relojoeiro morreu por volta das quatro horas da tarde do dia 2 de 

setembro de 1956. 

 

A morte de João relojoeiro indignou a população de Uberlândia, sobretudo 

quando foi descoberto que o assalto da joalheria Royal se tratava de uma farsa  

executada pelo próprio Geraldo Malaquias. Este havia furtado as próprias joias para 

pagar dívidas de jogo, não conseguindo restituir o dinheiro aos seus sócios, inventou a 

história do assalto ao estabelecimento. Apesar dessa descoberta, os algozes de João 

Relojeiro foram absolvidos pela justiça. Fato este que associado ao martírio pelo qual a 

vítima passou, contribuiu para sensibilizar uma santificação da figura de João 

Relojoeiro, que passava a encarnar todos aqueles injustiçados na terra. 
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João Relojeiro foi enterrado no cemitério São Pedro, em Uberlândia, tendo o 

seu túmulo coberto de flores, velas e vasilhas com comidas e água, demonstrando que 

parte da população uberlandense não o enxergava como um criminoso. Assim,  

relataram os devotos sobre esta figura: “o santo popular João Relojeiro ajuda os 

indivíduos destas questões de saúde, ascensão social, libertação de um filho preso e 

recuperação de um filho drogado” (CORREIA, 2003, p. 181). Desde o tempo de sua 

morte, foi se formando um culto em torno da figura de João Relojoeiro, em que 

panfletos e orações deram publicidade ao milagreiro popular. Além disso, também foi 

feita uma poesia de cordel em que foi narrada a “saga de João Relojoeiro”. O discurso 

da mídia, conforme aparece nos jornais, relatava a trágica morte de João acompanhada 

por metáforas bíblicas, corroborando assim o processo de mitificação desta  figura. 

Nesse discurso sempre esteve presente a seguinte ideia: “já que a justiça terrena não se 

cumpriu, a justiça divina não falharia”. 

 

João Luiz Fagundes, o João Relojoeiro, apesar de ter sido um homem marcado 

por uma imagem contraditória, sendo para alguns uma pessoa carismática e, para outros, 

um indivíduo cruel que espancava a própria esposa, tornou-se presente na memória e no 

cotidiano do povo uberlandense. O que é característico nesse fenômeno religioso é o 

martírio que João enfrentou sem o auxílio de advogados ou familiares na sua defesa. 

Esse martírio lembra os cultos aos heróis da Antiguidade, onde indivíduos designados 

de mártires passaram a ser venerados como deuses. Esses mártires eram pessoas que 

alcançavam uma sacralidade a partir dos sofrimentos e torturas que os levavam à morte 

trágica. “As novas manifestações do sagrado podem ser um prolongamento das práticas 

pagãs, que ligam o culto aos santos ao culto aos mortos, e a dos heróis, para reverenciar 

os mártires” (SOUZA, 2002, p. 35). São homens considerados especiais por serem 

lembrados pelos vivos como um intermediador entre Deus e os homens. Os mártires são 

seres humanos ideais com valores puros obtidos após a morte. 

 

O perfil da santidade de João Relojoeiro está ligado ao seu sofrimento em vida 

e a sua morte trágica. Mesmo morto, João Relojoeiro permaneceu vivo através dos 

relatos orais e da sua sepultura. João é considerado pelo imaginário popular como um 

mártir e que tem na sua sepultura um culto que o eleva ao patamar mais alto que um 

homem poderia conquistar. Ele se tornou imortal na memória dos vivos, cuja 

santificação é confirmada através dos seus milagres operados na vida dos uberlandenses 

que se tornaram seus devotos. 
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1.19. Baracho 

 
Outro caso importante de milagreiros contemporâneos foi o de João Rodrigues 

Baracho, conhecido simplesmente por Baracho. Tratava-se de um dos bandidos mais 

procurados pelas autoridades policiais da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no 

início da década de 1960. Baracho ficou conhecido pelos atos de violência com que 

executava motoristas de táxi, sobretudo àqueles que trabalhavam à noite. Ele realizava 

assaltos e depois matava suas vítimas, causando um medo generalizado na população.  

As autoridades policiais já tinham conseguido prendê-lo duas vezes, mas todas as vezes 

ele conseguiu escapar. Baracho foi se tornando uma lenda na capital do Rio Grande do 

Norte, e seus crimes passaram a chamar atenção não somente dos moradores de Natal, 

mas também das cidades circunvizinhas. Cada crime que ocorria na cidade as pessoas 

atribuíam a Baracho – que ganhou a fama de sempre escapar da polícia. Os taxistas, 

aterrorizados pelas ações desse bandido, realizaram uma reunião em que foi elaborada 

uma carta e remetida às autoridades e aos jornais pedindo solução para o problema. 

 

A fama de “matador de motorista” que Baracho já tinha obtido era divulgada 

pela imprensa local: os jornais passaram a noticiar cada crime, prisão e fuga de Baracho. 

A população, ansiosa para saber quando Baracho seria preso, acompanhava diariamente 

as notícias não somente através dos jornais escritos, mas também pelo rádio. No dia 30 

de agosto de 1962, Baracho foi preso e exposto na prisão para visitação pública. 

Segundo os jornais, Baracho se encontrava na prisão sem comida ou bebida e, após três 

meses, conseguiu fugir para uma favela da cidade. Sedento de sede, Baracho suplicou 

por um copo d’água em uma das casas do lugar, mas o dono dela negou, tendo chamado 

a polícia, que imediatamente chegou ao local. Cercado, Baracho foi  alvejado por 22 

tiros e, agonizando de dor, não resistiu aos ferimentos e faleceu. 

 

Logo após sua morte, seu corpo foi enterrado no cemitério Bom Pastor, na 

cidade de Natal. A partir de então, seu túmulo passou a ser marcado por uma quantidade 

de velas e vasilhas d’água por pessoas que se denominam seus devotos. Estes 

acreditavam que Baracho, de matador de motoristas, havia se tornado um santo. 

Acreditavam nos seus poderes milagrosos e passaram a pedir graças tais como a 

premiação  na  loteria  ou  a  conquista  de um  título  de  futebol.  A imagem  de homem 
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perigoso que havia sido difundida e até construída pelos meios de comunicação 

proporcionou a ele uma característica que foge da normalidade, como a de um indivíduo 

que, além de cometer vários crimes, conseguia fugir com frequência dos cercos 

policiais. Isto, por sua vez, dava ideia aos moradores da cidade de um homem com 

artimanhas eficazes, extremamente eficientes em manobrar as forças policiais. Essas 

artimanhas não estavam presentes em qualquer homem, o que norteava as pessoas a 

forjar uma identidade não humana para Baracho. Na verdade, uma identidade precária, 

na medida em que a natureza de sua santidade ainda era motivo de muitos 

questionamentos. Apesar de contradições na sua santificação no meio popular, seus 

devotos acreditavam veemente nos seus milagres. 

 

Nesse sentido, os milagreiros populares diferentemente dos santos católicos, 

muitas vezes não apresentam histórias de heroísmo ou de dedicação aos preceitos de 

Cristo. Baracho é um desses exemplos que foge à normalidade, já que na ocasião do seu 

martírio, baleado e com sede, pôde testemunhar a falta de caridade cristã daqueles que 

lhe negaram um copo d’água. Deste modo, de algoz ele tornou-se vítima, o que 

contribuiu para lhe conferir santificação. Torna-se fundamental compreender que, para 

os fiéis desse tipo de devoção, muitas vezes não importa o que esses indivíduos faziam 

quando vivos, mas sim o martírio que sofriam em vida ou no momento da morte, 

fazendo com que, após a morte, adquirissem o sentido de defensores das almas dos 

pecadores e de operadores de milagres. 

 

Portanto, as sacralizações de Baracho, João Rodrigues e Antero, todos eles 

acusados de assassinato, foram comprovadas pelos crentes que não consideravam esses 

indivíduos como bandidos e assassinos, mas como seres especiais que continuavam a 

ajudar as pessoas mesmo após à morte. Esses milagreiros instalados no mundo urbano 

haviam estabelecido uma ligação do mundo celeste com o mundo natural. 

 

A santidade desses milagreiros estava ligada às suas mortes trágicas – para 

muitos algo desmerecido, até mesmo para criminosos. As torturas, como a facada no 

peito de Antero, os espancamentos em João Relojoeiro, e a negação de água a Baracho 

foram interpretados pelos devotos como uma espécie de purgatório de qualquer coisa 

errada que eles tivessem feito em vida. A sofrida morte levou os milagreiros até um 

suposto arrependimento rumo à santificação, tornando-os almas milagrosas. 
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No caso do anjinho Antoninho, que seguia rigidamente os preceitos da Santa 

Sé, e mesmo não havendo dúvidas sobre sua santificação, os processos de beatificação e 

de canonização jamais chegaram ser realizados. Antoninho, mesmo sem o apoio da 

Igreja, havia sido definido como santo pela população local, que reconhecia a sua 

história de milagres e enxergava nele um intermediador entre Deus e  os  homens. 

Apesar desta criança ter sido marcada por uma trajetória religiosa, não deixou de fazer 

parte de uma lista de milagreiros populares espalhados pelo país. 

 

Assim, nesse campo de crença não oficial, não se admitia preconceitos, estando 

os devotos mais abertos a qualquer manifestação do sagrado que se apresentasse para 

ajudar os homens no mundo profano. Isto também é demonstrado no caso de Maria 

Bueno, ora prostituta, ora uma donzela, vítima do seu companheiro que foi morta de 

forma trágica, alçando-a ao patamar de protetora das almas aflitas. Não é de se estranhar 

que as mulheres que sofrem atualmente com a violência doméstica enxerguem nesta 

milagreira uma profunda ligação de experiências e de sofrimentos. Elas recorrem à 

santinha de Curitiba porque acreditam que serão acolhidas e compreendidas, já que essa 

milagreira também vivenciou as mesmas aflições. 

 

As relações descritas entre os milagreiros e os vivos confluíram para uma nova 

relação com o sobrenatural, tanto os santificados mais antigos quanto os mais 

contemporâneos que, mesmo não aceitos pelo sistema religioso tradicional, após suas 

mortes, conseguiram romper as barreiras entre os planos transcendental e terrestre, 

tornando-se intercessores, intermediadores, protetores e, acima de tudo, amigos fiéis dos 

seus devotos. O século XXI é herdeiro deste complexo sistema de crenças populares, 

onde milagreiros são introduzidos pela população com vias à facilitar a vida dos 

afligidos com doenças, desempregos, reprovações em vestibulares etc. É neste sentido 

que se insere o personagem principal desta dissertação: um milagreiro urbano da cidade 

de Caicó, no Rio Grande do Norte, conhecido como Dr. Carlindo de Souza Dantas. 
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2. HISTÓRIA DE UM SANTO URBANO 

 

 

 

“É difícil traçar o fenômeno da linha divisória entre as 

tendências pessoais e as tendências coletivas. A vida resumida 

de um homem é um capítulo instantâneo da vida da sua 

sociedade”. 

 

Euclides da Cunha. 

 

 

 

Produzir história biográfica de um determinado sujeito é um trabalho que 

aventa a relação entre sujeito e espaço. O indivíduo, apesar de ser influenciado pelos 

elementos dos espaços em que habita, é um ser que historicamente vai se transformando 

consoante o espaço. Apesar de o indivíduo carregar em si as marcas de uma vida 

relacionada a sua localidade, não se pode negar que esse mesmo sujeito, com as suas 

muitas maneiras de ser e de fazer, pratica o espaço e reinventa seu cotidiano na medida 

em que se defronta com as várias realidades que o desafiam. Narrar à história da vida de 

Carlindo Dantas é enfatizar sua trajetória profissional e política. Estes são os principais 

elementos para se compreender o porquê de Carlindo ter sido e ainda fazer parte da 

história de Caicó. 

 

A partir da história do Dr. Carlindo de Souza Dantas é que iremos adentrar nos 

aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais da cidade de Caicó, com vias à busca 

por uma compreensão entre o sujeito e o espaço e sua construção de identidade. A 

construção da imagem de Carlindo Dantas foi se concretizando em decorrência também 

de um investimento no discurso ora por parte da imprensa local, ora pela própria 

população que por sua vez, sem se dar conta, fez com que Carlindo Dantas se 

transformasse – em vida – no “protetor dos pobres” e, após sua morte, consolidou sua 

imagem como um milagreiro caicoense. 

 

Caicó, assim como muitas cidades, é marcada por uma história ligada à 

dimensão da lenda, que propõe uma compreensão do espaço – não somente o geográfico 

– e de sua cultura popular. Investigar a história de Caicó, bem como a do personagem 

Carlindo Dantas, significa também manter um diálogo entre a pesquisa e outros  campos 
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do saber, uma vez que as informações das quais nos apropriamos são advindas de fontes 

literárias, jornalísticas, geográficas e historiográficas, posto que a narrativa acerca do 

“ser caicoense” permeou e permeia esse conjunto de diferentes esferas. 

 

 

 
2.1. A vida pessoal de Carlindo Dantas 

 
Dr. Carlindo de Souza Dantas era filho de Raimundo de Souza Dantas e de 

Eliza Elza Dantas; nasceu em 30 de agosto de 1934, na cidade Caicó, principal cidade  

da região do Seridó, no Rio Grande do Norte. Sua trajetória de vida esteve ligada à 

prática da medicina e da política. Sua residência situava-se em um sítio chamado Riacho 

da Serra, também no município de Caicó. Segundo Medeiros e Costa (2003), Raimundo 

de Souza era um criador de gado, e negociava carne e couro bovinos – atividade comum 

à época, uma vez que a região do Seridó foi, no século XVII, colonizada pelos 

portugueses advindos de Açores, do Minho, do Douro, de Braga e de outras regiões de 

Portugal. Estes tinham como finalidade o povoamento dos sertões nordestinos e o 

desenvolvimento do ciclo do gado e do algodão. As famílias que foram se instalando  

em território seridoense formaram uma sociedade baseada na criação extensiva de 

rebanhos. 

 

A pecuária bovina perdurou largamente até o século XX, constituindo-se como 

o principal produto na economia seridoense. É neste período que os vaqueiros 

adquiriram um papel importante na expansão de novas pastagens para o gado, bem  

como foram participantes da fundação da cidade de Caicó – eram empregados  dos 

donos dos currais e recebiam como pagamento pequenas partes do rebanho, como bois, 

vacas e bezerros. Os criadores de gado, por sua vez, por muito tempo obtiveram lucros 

com essa atividade, uma vez que Caicó foi a principal cidade da região do Seridó a se 

destacar na economia potiguar. É nessa cidade que se concentrava o maior rebanho de 

cabeças de gados, dos quais se exportava – para outros estados – não somente o couro e 

a carne, mas também seus derivados como queijo, leite, manteiga etc. Raimundo Dantas 

fazia parte desta elite local, constituída por criadores de gado que foram ao longo do 

tempo adquirindo poder aquisitivo mediante a atividade pecuária. 

 

Carlindo passando toda sua infância e adolescência junto dos seus pais; 

deparou-se com a morte da sua mãe, que se suicidou por motivos desconhecidos. Seu 
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pai – viúvo – decidiu casar-se com Ana Fernandes de Araújo, que proporcionou a 

Carlindo uma família composta por três irmãs.  O jovem, como pertencia à classe  

média, posto que seu pai possuía uma favorável condição financeira – e com isto, 

inclusive, o mantinha estudando - iniciou os seus estudos na Escola Pública do Itans, 

concluindo o curso Primário no Grupo Escolar Senador Guerra. Nesta época, a cidade 

de Caicó já tinha apresentado significativas transformações em decorrência da 

prosperidade ocasionada pela pecuária. Caicó, aos poucos, foi se modernizando na 

medida em que ocorria a inauguração de várias instituições educacionais, tais como a 

Escola Senador Guerra, Ginásio Santa Teresinha, a implantação de maternidades e o 

lançamento de jornais, como o Correio do Seridó. 

 

Apesar das melhorias na vida urbana, o período também foi marcado por 

dificuldades, ocasionando um êxodo rural, em 1932, em decorrência da seca. Muitos 

animais foram mortos e plantações foram destruídas. Um surto de doença proliferou na 

região devido a presença de mosquitos e de moscas que eram sistematicamente atraídos 

pelos cadáveres dos animais, isto agravou o quadro de epidemias e de infecções na 

região, levando as autoridades a recorrerem ao Ministério de Obras Públicas – em  

Caicó, foi construído o Açude Itans, cuja obra só foi concluída em 1935. 

 

A população rural, consciente desses problemas, buscou uma realidade 

diferente para seus filhos; “as transformações no setor educacional resultaram numa 

aceleração da migração do meio rural para o urbano” (MORAIS, 1999, p. 44). Com a 

expansão do sistema de ensino no município, muitas famílias, prejudicadas pela seca, 

passaram a vislumbrar na formação escolar uma possibilidade de um futuro melhor para 

seus filhos. Assim, muitos saíram das zonas rurais e migraram para a cidade. Neste 

contexto é que, em 1940, Carlindo Dantas deu continuidade aos seus estudos no Ginásio 

Diocesano Seridoense (GDS). A educação estava ligada ao setor católico, mesclando a 

alfabetização com o ensino religioso – os fundadores das primeiras escolas de Caicó 

eram vigários, padres e bispos, dentre os quais se destacam o padre Francisco Brito 

Guerra, que no ano de 1832 fundou a Escola Latina, e o Monsenhor Walfredo Gurgel, 

um dos incentivadores da criação do Ginásio Santa Teresinha, uma escola inaugurada  

no ano de 1925 com o intuito de atender a educação religiosa do sexo feminino. 

 
Dessa forma, a história da futura cidade já começava a ser escrita, tendo a 

educação como uma de suas matizes mais fortes. No processo de  construção, 
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as escolas e os professores que marcaram a época se  constituíram 

personagens históricos, fortes referências na vida daqueles que mais tarde 

assumiram o destino da vida política e econômica do Seridó e do Estado 

(MORAIS, 1999, p.46). 

 

O próprio Ginásio Diocesano foi fruto da atuação do bispo D. José Medeiros 

Delgado, que comandava a Diocese de Caicó. Esta escola foi por longos anos o único 

colégio masculino da região e o seu padrão de ensino era considerado bastante avançado 

à época. Foi nesse momento que muitos indivíduos, inclusive Carlindo, lançaram-se em 

direção à cidade de Caicó no afã de um futuro auspicioso. O Ginásio também passou a 

receber alunos da Paraíba, Pernambuco e Ceará, enaltecendo o papel de Caicó como 

uma cidade centro no que concerne à educação. 

 
A educação funcionava como fator de atração populacional, e aos poucos a 

população rural e de municípios circunvizinhos começou a sentir atraídas 

pelas esperanças de um futuro promissor que a educação insere em sua 

realização. A cidade passou a receber alunos, principalmente para o GST e o 

GDS, que vinha de toda área por ela polarizada e até de outros estados 

(MORAIS, 1999, p. 89). 

 

Apesar de o Ginásio Diocesano ser um setor educativo de nível  privado, 

recebia muitos alunos advindos das famílias humildes por intermédio de bolsas de 

estudos. Concluído o Curso Ginasial nesta escola, Carlindo Dantas “seguiu para a 

capital do Estado, onde encerraria o Curso Científico, na Escola Marista em Natal” 

(MEDEIROS; COSTA, 2003, p. 30). No dia 08 de dezembro de 1960, Carlindo se 

graduou clínico geral pela Faculdade de Medicina do Recife, e finalizou sua trajetória 

estudantil fazendo residência em anestesia na cidade de São Paulo, retornando para 

Caicó em pleno exercício da sua profissão. 

 

Carlindo Dantas, ao terminar a faculdade de medicina, com apenas 26 anos foi 

também marcado por sua personalidade de conquistador. Ele foi um verdadeiro 

galanteador, paquerando com várias moças da época. Segundo Clóvis Pereira Junior, de 

62 anos, que chegou a conhecer Carlindo, 

 

Ele era um homem de muitas mulheres sabe? Ele sempre namorou com as 

mulheres bonitas e de posse de Caicó. Sempre tinha uma mulher dessa na 

mão dele entendeu? E ele mudava de mulher como quem muda de cueca, ele 

era mulherengo. Tinha uma moça aqui em Caicó que ela chegou a ser miss 
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do Rio Grande do Norte chamava Joana D´arc foi namorada dele, ela foi 

embora pra o Rio de Janeiro. Era filha do seu Chico Mamão um motorista de 

taxi que tinha aqui. Ele era meu ídolo uma cara boa pinta, um cara cheio de 

mulher e carro entendeu?
4

 

 

Como podemos observar ao longo do depoimento, além de mulherengo, 

Carlindo foi um frequentador assíduo de bares – nesta época havia cerca de cincos bares 

na cidade de Caicó; os mais conhecidos eram o Bar do seu Antônio, o Bar da Praça e o 

Bar de Cicinho Ferreirinha. Carlindo, por sua vez, comparecia em todos esses locais, 

posto que mantinha amizade com os donos desses botecos. Sujeito boêmio, “estando de 

folga, não fazia questão em deixar de passar no boteco e tomar um copinho de cerveja 

aqui, outro acolá, pois gostava de beber”, conforme confidenciou Clóvis Pereira Junior, 

que conviveu com Carlindo nesses momentos de diversão, pois era garçom no Bar do 

Coreto, um dos frequentados por Carlindo. Ainda segundo o testemunho de Clovis 

Pereira Junior, quando o jovem médico chegava aos bares, os meninos o rodeavam 

porque ele mandava a molecada comprar cigarro e ficar com o troco: “ele era muito 

generoso com quem fazia qualquer coisa pra ele, a gente ficava do lado para ele mandar 

fazer as coisas porque a gente sabia que a gorjeta era generosa”. 

 

Além dos bares, Carlindo não dispensava o baile noturno. Nessa época, Caicó 

já apresentava uma população de cerca de 16 mil habitantes, um crescimento urbano  

que associado ao desenvolvimento dos meios de comunicação proporcionou “novas 

formas de lazer” à sociedade. A diversão consistia basicamente nesses  bailes 

organizados pelas famílias influentes. Carlindo, fazendo parte da elite local, era 

frequentemente convidado a participar de festas e de coquetéis, que eram sempre 

matérias à imprensa local: 

 

Comemorou-se sua natalícia terça-feira última a Sra. Maria do Socorro Brito, 

esposa do Dr. Pedro Militão, figura de destaque no “society” local e digno 

presidente do Lions Clube. Na residência do casal foi oferecido um animado 

coquetel ao “grande monde” da cidade, anotando-se a presença das ilustres 

personalidades: prefeito Milton; Sr e Sra. Jofre Aniston; Dr. Carlindo Dantas 

e mais outros amigos internos da família (A FOLHA, 01 de agosto de 1962). 

 

 

 

 

4 
Entrevista concedida por PEREIRA JUNIOR, Clóvis. Entrevistador: Mary Campelo de Oliveira. 

Caicó/RN, 2015. 
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Os clubes, por sua vez, se constituíram em lugares de diversão dos grupos mais 

abastados; os bailes noturnos eram, contudo, o tipo de diversão preferido da sociedade. 

Nesses locais, as famílias ricas se dirigiam para dançar, rever amigos e conversar; os 

bailes eram, nomeadamente, ambientes de lazer. Os clubes mais conhecidos que faziam 

parte da urbe eram: a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), fundado no ano de 

1962, a Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Caicó (ASSEC), criado 

no ano de 1955, e Caicó Esporte Clube, originado no ano de 1930. Um dos mais 

badalados e frequentados por Carlindo Dantas era o Caicó Esporte Clube, localizado na 

Avenida Coronel Martiniano, no centro da cidade. Este clube se constituía como um 

espaço tradicional relacionado ao futebol, mas também se praticavam outros esportes, 

como futebol de salão, voleibol, handebol e natação. À noite o salão era utilizado na 

realização de bailes que duravam até altas horas da madrugada. 

 

A entrada nesses clubes era garantida não somente às pessoas detentoras de 

uma “condição financeira significativa, mas, sobretudo, [que tinham um status] de 

família de estirpe nobre” (ARAÚJO, 2011, p. 4). Além dessas características, a 

virgindade também era levada em consideração nas jovens que frequentavam essas 

festas, ou seja, às moças “mal faladas” como era chamadas as mulheres que praticavam 

sexo antes do casamento, negava-se o acesso a este tipo de diversão. Um episódio  

ilustra bem esse comportamento segregacionista das elites locais. No ano de 1963, 

quando Carlindo Dantas estava em companhia de sua namorada na ASSEC – um clube 

que, apesar de ser destinado aos militares, era também aberto aos civis nas noites de 

festas tradicionais, como a de Nossa Senhora de Santana, a de Nossa Senhora do 

Rosário e de festejos carnavalescos diversos – foi interpelado por um funcionário que 

tentou impedir a entrada da garota, alegando que ela não era mais “moça”, ou seja, não 

era mais virgem. Conforme lembrou Clovis Pereira Junior, o episódio causou um certo 

mal-estar e teve um desfecho inusitado: 

 

Havia bastante distinção de classes, tem até um caso dele aqui, você lembrou 

bem. Ele foi entrar com uma moça aqui em Caicó uma das namoradas dele, 

foi entrar num Clube chamado ASSEC e reclamaram com ele. Carlindo disse: 

porque a moça não pode entrar comigo? Ai disseram: O senhor pode entrar 

sim, mas a moça não pode entrar não porque ela não é moça. Ainda existia 

esse tabu na época, não é mais virgem e tal. Ai Carlindo respondeu: então eu 

vou  ai dentro  apontar  as  que  eu  já  comi (uma  risada).  Ai disseram: pode 
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entrar Carlindo, não tem problema não, então deixaram ele entrar. Ele era 

meio doidão né?
5

 

 

Apesar de Carlindo Dantas fazer parte da elite seridoense, não reproduzia os 

mesmos comportamentos deste grupo. Carlindo era adepto da boemia; gostava de ser 

visto acompanhado de belas mulheres, não se importando com suas respectivas 

condições sociais ou de “reputação” frente ao conservadorismo local. Além disso, o que 

ainda se observou nessa fala é que, apesar de seu lado descontraído, havia desrespeito 

àqueles que o desapontavam. Identifica-se, então, a imagem de homem esclarecido e ao 

mesmo tempo grosseiro com seus desafetos. Em resumo, Carlindo sabia bem onde 

encontrar suas diversões – nos clubes, lugares elitizados nos quais a sociedade  

caicoense deixava transparecer seu segregacionismo social. 

 

Um outro espaço de sociabilidade e de festividade era a Festa de Nossa  

Senhora de Sant’Ana, padroeira de Caicó, que faz parte de uma tradição religiosa que 

permeia a própria história da origem de Caicó. O culto à Sant’Ana, a mãe de Maria e 

avó de Jesus, remonta ao longínquo ano de 1584, quando o papa Urbano IV oficializou 

sua devoção e o papa Leão XIII estendeu-a por todas as igrejas ocidentais. Caicó, 

colonizada pelos portugueses, também recebeu como herança a veneração a Nossa 

Senhora de Sant’Ana – a “padroeira dos sertões potiguar aspirando grande fé no povo 

seridoense, os quais estão vinculados a uma religiosidade ligada ao catolicismo” 

(MORAIS, 1999, p. 278). 

 

No ano de 1740, foi construída a primeira capela de Sant’Ana em decorrência 

do crescimento de Caicó que nesta época era ainda um povoado. Em 1805, a capela foi 

frequentemente restaurada, tornando-se um “centro religioso, social e cultural” e 

constituindo-se posteriormente como a Igreja Matriz do Seridó, localizada na Praça 

Monsenhor Gurgel. Segundo Moacy Cirne (2004), todos os anos, em meados de julho, 

passaram ser realizadas celebrações em homenagem à Sant’Ana. Toda a cidade se 

mobilizava com procissões, missas, novenas, feiras de artesanato e parques de diversões 

– carroceis, “canoas” e rodas-gigantes alegravam as moças e rapazes da cidade. A 

população católica, por sua vez, reunia-se para celebrar com devoção e respeito a santa 

protetora de Caicó. 

 
 

5 
Entrevista concedida por PEREIRA JUNIOR, Clóvis. Entrevistador: Mary Campelo de Oliveira. 

Caicó/RN, 2015. 
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Mas foi a partir do século XX, conforme identificou Cirne, que a comemoração 

a Sant’Ana tornou-se uma “festa dentro da festa”, ou seja, os aspectos profanos 

passaram a ser integrados ao evento religioso. Caicó passou a receber peregrinos das 

cidades circunvizinhas que saiam a pé ou em automóveis ao encontro da Santa. O dia 16 

de Julho se inicia com uma banda musical, que brada à cidade o fato de Nossa Senhora 

de Sant’Ana estar pronta para ser venerada. Além disso, os caicoenses juntamente com  

a Diocese de Caicó, criada no ano de 1939, organizam-se visando o planejamento de 

toda uma ritualística que tem início a partir das missas campais próximas à Matriz de 

Sant’Ana. Os dez dias de festa eram caracterizados pelos encontros de amigos e de 

familiares, que aproveitavam esses momentos de alegria e visitavam sua terra natal. Por 

isto é que a festa também passou a representar a festa da família simbolizando fé e amor 

à despendidos à santa querida. 

 

Na realidade, os habitantes dessa cidade passaram a se definir como os “filhos 

de Sant’Ana”, demonstrando um forte apego aos santos católicos. Sant’Ana tornou-se o 

centro das famílias seridoenses, e a festa passou a ser marcada, principalmente, por 

caminhadas pelas principais ruas de Caicó, onde a estátua da Santa também era 

conduzida por seus “filhos”. No entanto, a festa de Sant’Ana, também foi marcada pelo 

aparecimento de um comércio e de serviços aos participantes. Nela, pequenos 

comerciantes aproveitavam o ensejo da festa para comercializar seus produtos: 

montavam suas barracas e vendiam não somente objetos religiosos, como medalhões, 

terços, retratos da Santa e camisetas, mas também outras mercadorias com fins 

lucrativos. Além disso, as bandas de músicas contratadas pelo setor administrativo 

assinalavam ainda mais o lado profano da festa. 

 

No ano de 1960, a festa de Nossa Senhora de Sant’Ana foi encerrada com um 

baile nos tradicionais clubes de Caicó. Tendo em vista que: 

 
O baile da Festa de Sant’Ana representava o momento épico em que a elite 

caicoense mostrava toda a sua pomposidade e elegância. Esse evento de 

sociabilidade era destinado somente à elite da cidade e sua região. Nesse 

baile, momento em que as moças e os rapazes da cidade apareciam com 

figurinos e visuais irretocáveis e exibiam as últimas novidades da moda 

feminina e masculina, os namoros, os noivados e os flertes eram sempre 

recorrentes. Desse modo, entrar no Salão da Prefeitura Municipal em dias de 

baile  era  um  privilégio  para  poucos.  Na  verdade,  somente  para   aqueles 
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sujeitos que faziam parte da sociedade elitista da cidade. Esse baile era 

embalado pelos ritmos e sons da Banda de Música Recreio Caicoense, que 

animava, durante todo o evento, a festa (ARAÚJO, 2011, p. 53). 

 

A tradição de celebrar à Santa dos sertanejos caicoenses ainda é bastante viva 

hoje no cotidiano de Caicó. As rezas, as peregrinações e as penitências constituem  

partes fundamentais da festa da padroeira. Essa celebração a Nossa Senhora de  

Sant’Ana no decorrer do século foi demonstrando o seu caráter moderno em deferentes 

aspectos. A partir da segunda metade do século XX, os meios de comunicação e de 

transportes possibilitaram uma maior propagação da festa, e a difusão dos festejos pelos 

jornais locais, pelo rádio e posteriormente, pela televisão, ajudou a promover um 

crescimento considerável de visitantes, devotos, turistas e peregrinos no mês de julho  

em Caicó. A festa passou a se adequar às várias realidades – os católicos mais idosos e 

fervorosos participavam dos novenários e pagavam suas promessas, enquanto os mais 

jovens eram levados pela diversão oriunda dos parques e das festas organizadas no 

horário noturno. As danças, as bebidas e as mesas de jogos eram  constantes neste 

evento, alarmando a mistura do sagrado com o profano e da tradição com o moderno, 

propiciando transformações no seio da sociedade caicoense. O crescimento da festa à 

Nossa Senhora de Sant’Ana transformou-a no maior acontecimento sócio religioso da 

região seridoense; ela passou a representar “mais que um ato de fé, [...] uma 

singularidade espiritual que marca a relação entre as pessoas que habitam os espaços 

urbanos e a essência histórica da cidade como tal” (CIRNE, 2004, p. 108). 

 

Outra festa que também passou a fazer parte da cultura religiosa da população 

seridoense e, na época, bastante visitada por Carlindo Dantas, era a Festa da Nossa 

Senhora do Rosário, a padroeira dos negros, reverenciada através de uma irmandade 

criada desde o século XVIII. Em Caicó, a Irmandade dos Negros do Rosário teve  

origem em 27 de dezembro de 1773, mas foi em 1864 que foi construída uma capela 

dedicada à Santa. Todos os anos, no dia 30 de outubro, passou a ser realizada uma festa 

em adoração à Nossa Senhora do Rosário – os clubes e as praças foram os lugares 

escolhidos para o acontecimento festivo. Nessa festividade, brancos e pretos se 

misturavam numa atmosfera religiosa com o intuito de se divertirem e de lembrarem a 

própria história da Irmandade – associada à época da escravidão. A celebração era 

realizada mediante rituais, bailes, leilões, músicas, bazares etc. Em seu estudo sobre esta 

festa, Pereira (2011) mostrou que o figurino característico da irmandade é formado   por 
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vestimentas azuis, sandálias rasteiras e fitas coloridas, simbolizando “promoções e bom 

comportamento”. 

 

No auge das comemorações, os participantes saíam pelas ruas dançando os 

ritmos afro-brasileiros, acompanhados por tambores, bombos e pífanos. Porém, o que 

mais chamava a atenção da população era a coroação do rei e da rainha do Congo, que 

representavam a hierarquia existente entre os negros do Rosário. O ritual  praticado 

pelos integrantes da irmandade tinha como finalidade os vivas à Nossa Senhora do 

Rosário, simbolizando uma tradição que é repassada geração após geração. 

 

Outra festividade bastante popular na cidade desde as primeiras décadas do 

século XX é o carnaval. Nos clubes, a festa era realizada de maneira elitizada; a 

sociedade aguçou ainda mais as diferenças de classes através de um carnaval privado 

realizado em recintos fechados, provocando um distanciamento entre ricos e pobres. 

Segundo Vasconcelos (2010), haviam dois carnavais: “o de Salão e o de Rua”. O 

Carnaval de Salão era aquele realizado dentro dos clubes da cidade. Uma festa onde as 

moças e os rapazes que faziam parte da “boa família” – em termos financeiros e  morais 

– podiam adentrar. Bandas de músicas, decoração e elegância eram tradições que 

constituíam este tipo festivo. O Caicó Esporte Clube e a Associação Banco do Brasil 

eram os lugares onde a elite caicoense exercia suas práticas carnavalescas. A elite dos 

anos de 1960 englobava a classe política em âmbito regional e estadual, bem como 

médicos, advogados e empresários. Os tradicionais bailes de máscara eram direcionados 

apenas aos sócios e aos seus parentes. 

 

Enquanto a high society fazia seu carnaval particular, as camadas sociais mais 

pobres se animavam nas ruas, realizando seu próprio espetáculo. Os foliões 

apropriavam-se dos espaços urbanos com trajes e máscaras simples e movidos pelos 

batuques dos tambores e pelas marchinhas. O frevo propiciava à felicidade frenética dos 

participantes; o consumo exagerado de álcool, os namoros entre os jovens em pleno dia 

e o uso de fantasias nos blocos carnavalescos levou os grupos conservadores e as 

autoridades policiais da época a se preocuparem com a disciplina desta festa de rua. A 

boa família sentia-se ameaçada pelo excesso de divertimento, transgressores dos bons 

costumes e da moral pública. 
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Os foliões populares eram vistos como vagabundos e beberrões que se 

aproveitavam desses festejos para assaltarem casas e comércios. Com tal discurso 

construído sobre o carnaval de rua, a Postura Municipal punia o indivíduo que 

ameaçasse a segurança da cidade. Proibiu-se o uso de máscaras, de confetes e de 

substancias tóxicas por parte dos foliões. O policiamento durante os desfiles passou a 

ser obrigatório; a finalidade era a de prender os desordeiros em um período em que o 

conservadorismo era característica inerentes à sociedade caicoense. (VASCONCELOS, 

2010, p. 46). 

 

Durante a década de 1960, todas essas festas fizeram parte das diversões de 

Carlindo Dantas na cidade. No entanto, apesar das aventuras de homem solteiro, 

Carlindo chegou a se casar duas vezes. Sua primeira cônjuge foi Zilmar Félix, que 

faleceu no ano de 1962, não tendo filhos com ele. Como se tratava de uma mulher que 

fazia parte da elite local, bem como era esposa do médico Carlindo, sua morte foi 

noticiada pela imprensa local. 

 

Faleceu no Hospital do Seridó a jovem senhora Zilmar Felix, filha do Sr. 

Emidio Felix e Dona Francisca Felix. Era esposa do Dr. Carlindo Dantas. O 

desaparecimento deixou conter nada a cidade de Caicó que sentiu 

profundamente este falecimento. A família enlutada as condolências desse 

jornal (A FOLHA, 20 de outubro de 1962). 

 

O sobrenome Félix, assim como Medeiros, Araújo, Brito, Dantas, Adelino e 

Farias são constantes entre os personagens que fizeram parte da história de Carlindo,  

que estão ligados, segundo Olavo de Medeiros Filho, aos “primeiros descendentes dos 

povoadores da região do Seridó”. Carlindo novamente contraiu união matrimonial com 

Wanda Farias, que chegou a falecer deixando-lhe um filho recém-nascido (o único 

legalmente registrado) – chamado Carlindo de Souza Dantas Júnior. Acredita-se que 

Carlindo não registrou vários outros filhos advindos de relacionamentos extraconjugais 

 

Júnior tem 47 anos e vive na cidade de Caicó junto a sua esposa, Izinha Batista, 

na antiga casa habitada por seu pai. Essa casa se localiza na rua Otávio Lamartine, no 

bairro Penedo, e foi parte da herança que o médico deixou para seu filho – além deste 

bem, deixou um sítio localizado em São João do Sabugi, também no Estado do Rio 

Grande   do  Norte.   Apesar  de   Carlindo  Júnior  se   considerar  agricultor,     também 
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enveredou pelo mundo da política, tendo cumprido mandato de vereador na cidade de 

São João do Sabugi, localizada a 38 km da cidade Caicó.  Sobre o pai, Júnior comentou: 

 

Eu sou filho da segunda esposa de Carlindo e a minha mãe era Wanda Farias. 

Foi o meu papai que colocou esse nome em mim. Todo mundo queria bem a 

papai, mas quem queria bem era bem mesmo, quem tinha ódio  dele  tinha 

ódio mesmo. Ele também não telava couro de ninguém, não levava tapa pra 

casa. Conversava muito e morreu por causa da boca dele. Mas se passou, né? 

Não convivi e tudo que sei é história que me contam. Pai é pai a vida toda,  

né? Apesar de eu não ter conhecido, mais é pai né? A mesma coisa é você 

perguntar sobre a minha mãe que eu também não conheci. É difícil, você não 

viveu com ele só tem histórias, eu não tenho lembranças do meu pai. Eu sei 

que na minha memória ele sempre vai existir. Todo mundo queria ter um pai 

desse (risada). Mas mesmo sem conhecer ele, tenho orgulho de papai e 

gostaria de ter vivido mais com ele... É tanto que me envolvi na política. Fui 

vereador em dois mandatos em São João, porque eu tenho uma propriedade 

lá, ai eu tenho uma ligação grande com São João. Fui vereador em 1988 aqui 

em Caicó perdi por poucos votos. Na realidade as pessoas não ia votar em 

mim, ia voltar no meu papai porque as pessoas adoravam ele. Aí me mudei 

pra o reduto eleitoral do Sabují. Lá meu pai era também muito  querido, 

porque nessas cidades ele atendia, na realidade quem voltou em mim em São 

João na época foi os que conheciam papai
6
. 

 

Carlindo Junior tinha apenas três anos quando seu pai foi assassinado, por isso 

ele assumiu na entrevista que tudo o que sabe é oriundo do ouvir falar, o que ele guarda 

na sua memória sobre Carlindo Dantas é a dupla imagem – de um homem amado e 

odiado – pelo povo caicoense. Um cidadão “que não levava tapa para casa” e que 

morreu porque “conversava demais”. Júnior deixou claro que “todo mundo queria ter 

um pai desse”, frase que demonstra o enorme respeito que ele preserva do seu “papai”. 

Apesar de não ter conhecido Carlindo Dantas, ele garantiu que “pai é pra vida toda e 

nunca vai deixar de existir na sua memória”. Entrar na política foi uma escolha que 

Júnior fez como uma forma de honrar seu pai, já que os votos obtidos para o cargo de 

vereador foram de pessoas que conheciam Carlindo Dantas. 

 

A caridade, característica específica de Carlindo, foi também ressaltada pelo 

entrevistado através de uma história narrada por um amigo da família. Júnior  descreveu 

 
6 
Entrevista concedida por DANTAS JÚNIOR, Carlindo de Souza. Entrevistador: Mary Campelo de 

Oliveira. Caicó/RN, 2015. 
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com entusiasmo um evento que se conhece acerca de Carlindo, e que é relativo ao 

exercício da medicina: 

 

Tem até uma história de dinheiro, Ermidio Germano quebrou uma perna 

certo? E papai tava no consultório com muita gente internada lá, a pobreza. 

Ermidio Germano, um homem rico de Caicó, na época chegou com a perna 

quebrada e quando papai viu deu uma risada e disse: “Graças a Deus esse 

homem ter quebrado a perna, é pra remendar?” Germano disse: “é”. Aí papai 

remendou e cobrou uns 5 mil reais, um dinheiro caro pra época. Ermidio 

disse: “Mas Carlindo, pelo amor de Deus é muito dinheiro”. Papai respondeu: 

“Que conversa! Eu consulto essa gente o dia todinho pra ficar na sua conta, 

pois o único que tem dinheiro é você aqui, pois você tem que me ajudar a 

comprar o remédio desse povo”
7
. 

 

Este relato apresenta Carlindo retirando dinheiro dos ricos para dar assistências 

diversas aos mais pobres; tais ações marcaram sua trajetória e se tornaram parte 

constituinte da sua própria biografia. Apesar das qualidades atribuídas a Carlindo, é 

necessário salientar que ele manteve uma imagem marcada por ambiguidades. Seu filho 

relatou apenas os fatos benevolentes de Carlindo, o que não exclui os sentimentos 

antagônicos que Carlindo foi gerando no decorrer da sua história de vida. Ele foi um 

homem envolvido em conflitos sociais e políticos cujas ações, sejam positivas ou 

negativas, faziam parte dos noticiários locais. 

 

Após a morte de Wanda Farias, Carlindo não mais se casou, no entanto, 

manteve relacionamento com Ana Batista de Araújo, que tem atualmente 77 anos. Ana 

Batista declarou que o amava “acima das tradições sociais”. Em seu depoimento, 

declarou em tom de desabafo sua história amorosa: 

 
Eu fui criada junto com Wanda Farias a esposa dele que eu considerava como 

uma irmã. Quando ela casou com ele foi que eu conheci Carlindo. Mas ele  

era casado com minha irmã de criação. Ela tava grávida e no parto ela faleceu 

e nessas alturas já estava com papai no sítio, na fazenda. Aí me mandaram 

buscar para tomar conta da casa que ele tinha ficado com  o  bebezinho. 

Depois a gente teve um relacionamento e nasceu minha filha quando eu 

morava com ele. O velho Raimundo fechou a casa tirou a gente de dentro e 

ficamos o Deus ara né? Foi uma coisa muito difícil, não gosto nem de contar 

machuca  muito  (choro).  Eles  não  quiseram  me  ajudar  criei  minha   filha 

 
7  

Ibidem, p. 80 
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sozinha. Depois eu conheci esse senhor que era primo da mulher do meu tio e 

se casamos foi um marido maravilhoso e não faltou mais nada. Formei minha 

filha... A família de Carlindo Dantas ninguém me deu apoio. (Muito choro). 

Quando Carlindo era vivo passava a semana em Natal e no sábado e no 

Domingo ele passava aqui dentro do consultório e eu trabalhava com ele. Na 

segunda-feira ele viajava novamente e eu ficava só. Não  vou dizer a você  

que ele era um pai especial nem era um companheiro maravilhoso, não vou 

dizer isso porque eu não tenho palavras. Porque a gente passou pouco tempo 

juntos só foram três anos e quando ele morreu Suzane só tinha um ano e dez 

meses. Eu fui morar na casa de Carlindo no ano de 1963 eu tive minha filha 

em 1965 e ele morreu em 1967. Quando Carlindo morreu eu fiquei 

trabalhando para criar minha filha sozinha e eles pra lá. A menina é de 

Carlindo não tem como negar. Porque quando Carlindo morreu e Suzane 

completou quinze anos era todo mundo em cima faça a requisição de 

paternidade, você é filha e tem direito do que ele deixou. Ficavam fazendo 

pressão nela, mas ela nunca teve coragem de fazer os exames de paternidade 

é uma pessoa muito sensível. Ela é a cara dele e quando ela tá brava ela 

encarna o pai. A empregada dele que tomava conta do menino foi quem 

recebeu a herança no lugar de Suzane. Que não teve direito a nada. Mas já 

passou, ela se formou e venceu
8
. 

 
Ana Batista foi a irmã de criação de Wanda Farias e, quando esta faleceu, foi 

morar com Carlindo para ajudar na criação de Júnior. Santana, como gosta de ser 

chamada, manteve um relacionamento com Carlindo, do qual nasceu Suzane. 

Observamos em sua fala sentimentos de tristeza e de revolta oriundas da perda repentina 

de Carlindo, fazendo que com sua filha fosse criada somente por ela. 

 

Suzane jamais foi registrada como filha de Carlindo, mesmo assim, Santana 

após muito choro declarou que sua filha assemelha-se muito com o pai, principalmente 

nos momentos de fúria. A relação de Santana com Carlindo permaneceu encoberta 

enquanto ele viveu pois, à época, mães solteiras não eram “bem vistas” pela sociedade 

conservadora de Caicó – fato mencionado por ela durante a entrevista. Essa atitude por 

parte de Carlindo revelou a relação de pai e filha que ele manteve em vida. Um pai que, 

enquanto teve chances, não registrou sua filha e que também não assumiu sua 

companheira em público. Conduta denunciadora da complexidade que caracterizou o 

comportamento  de   Carlindo  Dantas.     Apesar  disto,   manteve-se   fiel  a    Carlindo, 

 

8 
Entrevista concedida por ARAÚJO, Ana Batista de. Entrevistador: Mary Campelo de Oliveira. 

Caicó/RN, 2015. 
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chegando a trabalhar com ele em seu consultório. Sobre sua personalidade e seu 

comportamento no cotidiano, comentou: 

 

Carlindo era impulsivo demais, Carlindo fazia coisa que até ele mesmo dizia 

assim: Socorro foi eu que fiz mesmo? Ele casou a primeira vez, com a filha 

de Emílio Félix, mas não se dava bem, era um casamento muito conturbado  

se agrediam demais ela era muito valente. E Wanda era calma porque ela era 

uma pessoa maravilhosa, educadíssima, finíssima e ele era meio brutão. 

Carlindo era muito esquisito, se você visse Carlindo em qualquer canto você 

não podia nem imaginar que ele era um homem formado, ele era uma pessoa 

muito simples, não tinha luxo com nada e Wanda era muito chique logo era 

dos Farias, né? Muito bem arrumada era maravilhosa. Ela deu a luz e teve 

eclampse. Carlindo tinha muitos amigos, a casa era cheia, vinha médico de 

todos os lugares do conhecimento dele que eu não sei de onde, né? Faziam 

reuniões que era só gente da elite deles lá, médico, juízes e advogados. 

Passavam dois ou três dias debatendo, jogando e bebendo. Carlindo era 

católico, não gostava de frequentar igreja, mas qualquer coisinha que ele 

tinha de doença ele só pedia a Deus: Deus me ajuda, minha Nossa Senhora 

me aguda... As coisas engraçadas de Carlindo eram coisas muitas esquisitas, 

porque quando ele ia pra Natal e entrava no carro dele. Eu dizia: Vou rezar 

por você. Ele respondia: não reze não, me entregue o diabo, que o diabo vai 

me guiar pra Natal. Eu dizia: Jesus te acompanhe. Ele dizia: O caozão é   que 

vai dirigir, mas era tudo da boca pra fora
9
. 

 
O depoimento de Santana foi confirmando muitos elementos do cotidiano de 

Carlindo Dantas; tratou ainda sobre o casamento conturbado que ele teve com a  

primeira esposa, alegando a valentia da mulher. Em seguida teceu elogios à Wanda por 

ser uma mulher “educadíssima e finíssima”, atribuindo isto ao fato desta fazer parte da 

elite caicoense. Isto mostrou que elas se davam muito bem. Além disso, a narração 

denunciou a rede de amigos que Carlindo teve, que se reunia diariamente entre os jogos 

e a embriaguez. Também mostrou o lado extrovertido dele, que não respeitava ninguém, 

nem Deus, nem o Diabo, mas “tudo da boca para fora”. 

 

A partir desses depoimentos se constatou que Carlindo Dantas fez parte de um 

espaço mesclado pela tradição católica, pelas distinções sociais e por forte identidade 

caicoense. Caicó era uma cidade interiorana que estava em fase de desenvolvimento, 

marcada pela existência de vários lugares de sociabilidades que quebravam a rotina  das 

 

9  
Ibidem, p. 81. 
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classes ricas e pobres. A delimitação do espaço urbano nas cidades interioranas do 

período foi caracterizada pela construção de praças, principal espaço de entretenimento 

das classes populares. Em Caicó isto não foi diferente, a Praça do Rosário, a Praça da 

Liberdade e a Praça do Coreto eram os locais de encontro entre pessoas de várias  

idades. Porém foi a Praça de Sant’Ana o local de maior procura pelos católicos da 

cidade. 

 

Para esses lugares, os jovens se direcionavam com a finalidade de encontrar 

amigos ou de namorar. As praças também eram palcos de feiras de artesanato,  de  

bandas de músicas e, em momentos específicos, de realização de missas, comícios e 

festas populares. Eram, pois, os locais onde os indivíduos buscavam tranquilidade para  

a sua labuta diária. Lugar de descontração, de conversas, passeios e flertes mútuos, a 

praça era definida por essas práticas lúdicas e ao mesmo tempo ecléticas. 

 

O cinema em Caicó também foi um importante meio cultural que marcou o 

cotidiano dos habitantes da cidade (CIRNE, 2004). Nos anos de 1950, houve a 

instalação do cinema Pax, com apenas um projetor e 258 lugares. Apesar de ser um 

cinema simples, foi um espaço que rompeu com a rotina dos caicoenses, que 

conheceram um universo mágico – foram exibidos filmes como Sansão e Dalila (Cecil 

de Miller, Victor Mature e Heddy Lamarry), Tarzan e a mulher leopardo (Johnny 

Weissmuller), Paraíso Proibido (William Dierterle, Joan Fontaine e Joseph Cotten) etc. 

Em 1964, o cinema Pax, que se localizava na Praça da Liberdade, foi substituído pelo 

Cinema Alvorada, com 1.400 lugares. Com a exibição de filmes americanos como King 

Kong (Merian Cooper e Fay Wray), Cleópatra (Elizabeth Taylor, Richard Burton e Rex 

Harrison) A Noviça Rebelde (Julie Andrews, Christopher Plummer e Eleonor Parker), 

dentre outros. 

 

Além do cinema, os jovens também se divertiam com o teatro que surgiu por 

volta de 1970. Fundado por Oberdan Damásio, Paulo Ricardo de Oliveira e Ana Maria 

de Brito, estudantes da cidade de Caicó. O teatro surgiu no espaço da Escola GDS, 

contando com o incentivo da prefeitura e da Secretaria de Cultura da cidade, que passou 

a receber indivíduos especializados em teatro advindos da cidade de Natal, com a 

finalidade de realizar cursos preparatórios aos estudantes que desejavam praticar tal 

atividade. Foram encenadas peças tais como a Comédia do Coração, A cigana me 

enganou e Problemas de um famoso advogado. Também fora encenado personagens  de 
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importantes nomes da literatura, tais como Ariana Suassuna e sua obra Em Boca  

fechada não entra mosquito. Com o tempo, foram se formando o Grupo Teatral Voo 

Livre, bem como o grupo de Maria Cardoso. Ambos se apresentavam em várias cidades 

do Estado: eram grupos animadíssimos que levavam alegria e conhecimento ao povo 

caicoense, principalmente àquelas populações das zonas rurais que até então conheciam 

apenas a labuta diária. 

 

Se os clubes constituíam os espaços exclusivos da elite de Caicó, as praças, 

igrejas, o teatro e o cinema eram lugares acessíveis às populações mais pobres da 

cidade, posto que eram lugares de sociabilidades que passaram a fazer parte de um novo 

contexto urbano. Além dos investimentos nos setores culturais, Caicó continuou 

crescendo também no setor econômico. Apesar do capital obtido com a pecuária no 

século XIX, o algodão despontou com uma atividade potencialmente geradora de  

lucros, afirmando uma economia baseada no binômio algodão-gado. 

 

Na região do Seridó, foi comercializado o algodão mocó (com fibras longas), 

conhecido pela sua sedosidade, resistência e coloração, que ocupou grandes hectares de 

terras em decorrência das demandas do comercio internacional. Por causa dos lucros, o 

Governo Federal criou já no ano de 1924 a Estação Experimental de Cruzeta, município 

vizinho de Caicó, visando o melhoramento da produção do algodão. Baseado nos 

incentivos dos órgãos públicos foi que Caicó passou a construir usinas de 

beneficiamento. As usinas de algodão modernizadas possibilitaram a circulação de 

capitais; entre as usinas existentes, três se destacavam: a Diniz e Dantas, a Exportadora 

Dinarte Mariz e a Algodoeira Seridó Comércio e Indústria (Alsecosa). Com a instalação 

dessas usinas de beneficiamento do algodão, as áreas escolhidas pelos seus 

administradores tornavam-se bastante populosas, uma vez que tais usinas 

proporcionavam a oportunidade de empregos para os mais pobres. 

 

Além disso, essas usinas possibilitaram que Caicó se transformasse em uma 

região exportadora reconhecida não somente no cenário estadual, mas também no 

nacional e até internacional. O algodão caicoense se destinava para o Ceará, 

Pernambuco e, em nível internacional, “era comercializado especialmente com a 

Inglaterra e a Tchecoslováquia” (MORAIS, 1999, p. 98). Por isto é que o algodão 

passou a ser chamado de “ouro branco”, situando Caicó como centro regional do Seridó. 

A cada usina de algodão construída, ruas foram abertas e novos bairros foram sendo 
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criados. As usinas exigiam uma rede de transportes e de comunicações para o seu 

funcionamento. A ALSECOSA foi um exemplo de agente responsável pela ocupação de 

áreas urbanas; instalada em 1963 próximo ao Rio Barra Nova, a usina esteve ligada ao 

surgimento deste bairro. 

 

Caicó era delimitada pelos rios Seridó e Barra Nova. Na zona Oeste havia uma 

população caracterizada pela pobreza, pois eram indivíduos que, fugindo das secas, 

foram construindo seus casebres em torno da ALSECOSA, uma empresa que lhes 

oferecia trabalho. Além desse bairro, houve também o surgimento do bairro João XXIII 

que, devido ao nível de miséria no qual se encontravam seus moradores, recebeu a 

designação de favela. Juntamente com o João XXIII, o bairro Paulo VI compõe o 

conjunto de bairros pobres da zona Oeste de Caicó, onde a marginalidade era uma 

constante. Nesse sentido, “o surgimento de novos bairros permitiu que se tornasse mais 

nítida a questão da ocupação diferencial do solo urbano e estava incrementada a 

ocupação sudoeste da cidade, desbravando o outro lado do rio” (MORAIS, 1999, p. 

109). 

 

Na zona Leste, próximo ao rio Seridó, estavam os bairros que, segundo Morais 

(1999), abrangiam a população de maior poder aquisitivo, pois eram espaços onde se 

situavam os setores burocráticos da cidade. Além disso, essa zona foi povoada por 

comerciantes, fazendeiros e industriais, comportando um dos mais conhecidos bairros  

de Caicó, o Penedo. 

 

Este bairro constituiu-se de uma antiga propriedade rural chamada de 

“Penedo”, e que pertenceu ao fazendeiro José Evaristo de Medeiros. Este faleceu por 

volta dos anos de 1950, deixando suas fazendas aos filhos, que as venderam em 

loteamentos no ano de 1958. A partir disto, iniciou-se a formação de um bairro 

residencial na localidade, que levou o mesmo nome da antiga propriedade. Outro bairro 

da zona Leste é o Boa Passagem, que teve sua fundação vinculada à construção da ponte 

Soldado Francisco Dias sobre o rio Seridó. “A designação de Boa Passagem ganha 

sentido ao se articular com a principal via de acesso ao bairro, uma trajetória obrigatória 

aos que se dirigem ao cemitério Campos Jorge” (Ibidem, p.101). Um bairro que 

concentrava várias unidades industriais. 
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Sendo assim, existe uma configuração espacial da cidade de Caicó delineada a 

partir dos bairros, das ruas e das avenidas, onde a ocupação do solo urbano foi marcada 

pela distinção social. Além disso, a apropriação do espaço caicoense também definiu os 

meios de transportes adaptados à realidade social de cada habitante. Carlos Eugênio de 

Faria (2011) ressaltou que os transportes na década de 1960 ainda eram precários. Nos 

bairros mais pobres da cidade, o principal meio de transporte era as carroças movidas 

por animais. A bicicleta, por sua vez, também foi um importante meio de transporte no 

período, bastante utilizado pelas classes humildes. Este veículo não era visto como um 

transporte para os momentos de lazer, mas como um meio de locomoção no qual os 

pobres se movimentavam em ruas consideradas intransitáveis. Foi apenas a partir de 

1980, segundo Morais (1999), que essa realidade foi sendo alterada a partir da 

introdução do sistema de ônibus, por meio da empresa Santana. 

 

Desde a década de 1930, os mais abastados passaram a usufruir de carros 

particulares mediante a chegada do automóvel naquela região. A Rural Willys foi um 

dos automóveis mais usados pelos indivíduos endinheirados, considerado um carro 

espaçoso para a família e adequado para ruas mal conservadas e para estradas de terra. 

No ano de 1961, foi aperfeiçoado e modernizado com motores mais potentes e com uma 

carroceria em metal, ganhando o nome de Picape da Rural. 

 

 

 
2.2. Carlindo Dantas e a saúde em Caicó 

 
Caicó estava caminhando para o progresso e se modernizando em vários  

setores sociais, como a educação, a cultura e a economia. Todavia, no que diz respeito à 

área da saúde, existia uma precariedade nas unidades hospitalares de atendimentos a 

população pobre da cidade. Nesta época havia apenas o Serviço Especial de Saúde 

Pública do Seridó (SESP), fundado em 07 de agosto de 1929, por Dr. Aderbal de 

Figueiredo, vindo a funcionar no ano de 1934. Era, pois, uma Casa de Saúde que tinha 

como finalidade atender não somente à população carente de Caicó, mas toda a região 

seridoense. Além desse núcleo de saúde também houve a Associação de Manutenção da 

Maternidade e Proteção à Criança, mais conhecida como Mãe Quininha. Essa 

maternidade foi criada, em 04 de dezembro de 1966, em homenagem à mãe do ex- 

governador Walfredo Gurgel. 
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Ambos os serviços públicos demonstravam deficiência no atendimento às 

pessoas advindas das zonas rurais e dos municípios vizinhos a Caicó. Os médicos mais 

conhecidos eram doutores Milton Marinho, Oswaldo, Pedro Militão e Onaldo Pereira de 

Queiroz. A maioria desses médicos formou seus consultórios particulares e passou a 

cobrar pelas consultas. Dessa maneira, em meio a uma sociedade martirizada pelas 

desigualdades sociais e pela proliferação de doenças, destacou-se o médico Carlindo de 

Souza Dantas, que conquistou o respeito e a confiança da população pobre por ter 

exercido práticas medicinais marcadas pela caridade – característica esta que o tornou  

“o médico dos pobres” ou mesmo “o pai da pobreza”, como passou a ser conhecido e 

lembrado até os dias atuais. 

 

Em 1960, quando o médico Carlindo retornou para Caicó após ter se formado 

em Clínico Geral pela Faculdade do Recife, logo se credenciou no SESP. Esse Serviço 

Hospitalar era mantido por grupos de médicos cuja direção coube ao doutor Onaldo 

Pereira de Queiroz, natural da cidade de Patos, na Paraíba. Este posto de saúde pertencia 

à Sociedade Mantenedora do Hospital do Seridó e já apresentava fragilidades no 

exercício da medicina curativa. Medeiros apresentou um breve quadro da situação da 

saúde na cidade durante o período: 

 
A assistência médica dos pobres em Caicó dessa época achava-se destroçada, 

em verdadeiro estado de calamidade pública. Não havia como atender os que 

representavam a maioria dos que necessitavam dos serviços médicos e 

hospitalares públicos. O povão estava morrendo à míngua. A pouca e  a 

incerta assistência hospitalar prestada a alguns poucos sortudos era precária e 

péssima e humilhante (MEDEIROS, 2000, p. 68). 

 

Carlindo passou a ganhar fama tornando-se o preferido pelas famílias 

caicoenses. Segundo os relatos de pessoas que chegaram a se consultar com ele, grandes 

filas eram feitas de pacientes almejando atendimento. O médico socorria a todos sem 

distinção social. Essa preferência por Carlindo tinha como consequência a diminuição 

de pacientes para os outros médicos. O que levou as pessoas a transformarem Carlindo 

em seu predileto era, na verdade, seu forte carisma. Segundo Clóvis Pereira Júnior, um 

comportamento comum do médico era que ele “fazia uma consulta e passava um 

remédio e, a pessoa não tendo dinheiro, ele dava até o remédio”. Por outro lado, “ele 

tinha uma queda danada por criança”. Essa afetividade com a qual atendia seus 

pacientes com gestos de acolhimento, de conforto e de atenção denunciavam o caráter 
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bondoso de Carlindo. Assim testemunhou Ana Batista de Araújo, que conviveu com ele 

nesse período: 

 

Como médico só existia ele nessa época que fazia pela pobreza, não existia 

outro não. Ele trabalhou no SESP, teve o maior sucesso também lá, só o 

médico que dava atenção e sai abraçado com pobre nos braços era ele e 

ninguém mais. Porque ele pegava aquele pobrezinho e sai de braço com ele. 

Ora tinha dia que ele chamava os esmoles tudinho da rua para almoçar lá em 

casa. E fazia o almoço direitinho como mandava a lei. Ele era muito 

caridoso
10

. 

 

Essa conduta benevolente de Carlindo era a principal característica que o 

diferenciava dos demais médicos da época. Essa conduta causaria atritos com a diretoria 

da Unidade Hospitalar, o que levaria posteriormente a sua expulsão dos quadros do 

SESP. Conforme o depoimento de Carlindo Júnior, havia inveja e ambição por parte dos 

outros profissionais com relação ao seu pai. Segundo ele, os motivos que levaram ao 

afastamento de Carlindo do Hospital constituem-se também desta maneira: 

 
Ele era médico e as pessoas só queriam o doutor Carlindo, e os  outros 

médicos ficavam com as consultas boiando e no SESP o diretor era Onaldo 

Queiroz. E nisso baixaram a norma que cada médico só podia ter 10 

consultas, 10 pra Onaldo, 10 pra Pedro Militão, 10 pra Oswaldo, 10 pra 

Carlindo. Aí papai disse: não tem bronca, eu atendo meus 10 ganhando e o 

resto eu atendo de graça. Ficou do mesmo jeito né? Nisso, ele foi expulso do 

hospital, porque ele infligiu às normas das 10 consultas. O que ele fez? Tinha 

o consultório dele que era na Coronel Martiniano e, comprou uns 40 colchões 

e colocou tudo no chão da casa e, papai atendia todo mundo de graça, não 

tinha hora nem lugar, se tivesse no açougue ele consultava, se ligasse pra ele 

onde ele estivesse ia. Se tivesse o rio cheio ele passava pra outro lado 

nadando pra atender uma pessoa
11

. 

 

Como podemos observar, mesmo expulso da única instituição pública de saúde 

da cidade, Carlindo não diminuiu os atendimentos aos desvalidos. Montou um 

consultório particular localizado na rua Coronel Martiniano e foi nesse local que sua 

carreira de médico despontou. Passou a consultar quem ele queria sem quaisquer regras 

pré-estabelecidas.    Para    esse    consultório    acorriam    todos    os    pobres  doentes, 

10 
Entrevista concedida por ARAÚJO, Ana Batista de. Entrevistador: Mary Campelo de Oliveira. 

Caicó/RN, 2015. 
11  

Entrevista concedida por DANTAS JUNIOR, Carlindo de Souza.  Entrevistador:  Mary Campelo    de 

Oliveira. Caicó/RN, 2015. 
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nomeadamente àquelas pessoas que vinham da zona rural. Toda a população sabia que 

seria atendida e curada pelo médico. Rapidamente, a fama de que Carlindo era um 

excelente médico se espalhava por toda a região: ele ficou conhecido como o médico 

que não costumava errar em seus diagnósticos e que doava remédio aos seus pacientes. 

 

Nesse consultório, Carlindo exercia primeiros socorros e atendimentos 

emergenciais. Tinha sua própria equipe de enfermeiros, que o ajudava na realização das 

consultas e na operação com seus bons equipamentos presentes naquele ambiente de 

trabalho. Conforme testemunhou Ana Batista de Araújo, “o consultório dele, em dia de 

sábado, era uma loucura, ninguém tomava café, ninguém almoçava, era o dia inteiro, 

sábado e domingo”. Carlindo foi se tornando popular devido ao fato de também atender 

às pessoas de forma amorosa. Consultava os indivíduos até de pijama, posto que estes 

chegavam à aurora e, em troca, retribuíam o médico pelo serviço prestado ofertando-o 

presentes oriundos das lavouras e das criações de animais. Carlindo, por sua  vez, 

recebia com muita satisfação todos os agrados, conforme aponta Francisco de Assis 

Medeiros, seu melhor amigo da infância. 

 
Eu fui muito amigo de Carlindo, eu nasci e me criei na Praça da Liberdade de 

Caicó e nós convivemos a infância toda ali. Quando eu fui estudar em Natal 

Direito e, ele foi estudar em Recife Medicina, a verdade é que só nos 

reencontramos novamente depois dos cursos, ele médico e eu advogado. A 

nossa amizade continuou tão grande como fora na infância eu passei a ser 

advogado dele. Pra você ter uma ideia, ele todo dia pela manhã, quando saia 

de casa, ele passava na minha casa para conversar comigo e etc. Bom eu 

acompanhei aquela vida de médico, ele era um médico ousado, homem com 

uma inteligência brilhante e muito sincero
12

. 

 

Comentou também  sobre a  atuação  de Carlindo como  médico  na cidade   de 

Caicó: 

 

Havia muitos problemas de saúde, uma mãe chegava com uma  criança, 

vamos dizer morrendo ou coisa parecida e, ele atendia como se tivesse 

atendendo a pessoa mais importante do mundo. Ele não tinha distinção e 

adorava o chamado populismo pois Carlindo era estupidez do popular. Ele 

não perdia um forró nos sítios estava dentro de tudo não por política, mas 

porque gostava das coisas populares. Ele era o homem que sempre tava   com 

 

12 
Entrevista concedida por MEDEIROS, Francisco de Assis. Entrevistador: Mary Campelo de Oliveira. 

Natal/RN, 2015. 
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uma calça azul e um paletó com uma gravata e um chapéu na cabeça. 

Adorava ouvir aquele converseiro daquele povo e se sentia estupidamente 

realizado naquela atividade dele. Carlindo sofria certas restrições por parte de 

alguns médicos mercantilistas que viam o dinheiro acima de tudo, Carlindo 

era o contrário, se você fosse dá um nome cientifico ao comportamento dele, 

era ele um cara pródigo. Gastava mais do que ganhava então dinheiro pra ele 

era o que menos importava e o que nunca faltou por incrível que pareça. Ele 

trabalhava noite e dia de modo que a vida que ele tinha era essa
13

. 

 

Como podemos examinar na fala de Francisco Medeiros, Carlindo era 

caracterizado por sua inteligência brilhante; “um homem pródigo”. Mas, por outro lado, 

também segundo Medeiros, Carlindo era o tipo de cidadão que gastava mais do que 

possuía. Contudo, não gastava consigo, mas com a população carente de Caicó. Por isto é 

que Medeiros não hesitou em defender que seu amigo praticava o populismo de forma 

extraordinária. Medeiros, assim como Santana, confirmou que Carlindo exercia sua 

profissão em prol dos necessitados; atendia os mais pobres “como se fossem os mais 

importantes do mundo”, e abraçava os pacientes independentemente da condição social 

que possuíam. Atitudes caridosas como essas, no decorrer de sua carreira, passaram a ser 

problemáticas, e Carlindo passou a sofrer restrições dos médicos que se importavam mais 

especificamente com o dinheiro que tinham a receber por cada consulta. 

 

Carlindo Dantas, por sua vez, surgiu como o “médico do povo”, e consultava 

multidões sem delas nada cobrar. Passou a ser enaltecido não somente pelos que lhe 

acompanhavam pessoalmente, mas também pela própria imprensa local, que destacou 

eventos nos quais Carlindo se envolvia e colaborava à construção de um discurso 

favorável ao médico, que passou a ser visto como o mártir da medicina. No jornal A 

Folha, em uma Coluna Estudantil, foi divulgada a seguinte notícia: “os nossos aplausos 

ao Dr. Carlindo, que oferece atestado de saúde grátis aos estudantes pobres”. Além disso, 

esse médico não se limitava ao espaço caicoense, tendo realizado ainda consultas em 

Jardim do Seridó, Currais Novos, São Rafael, Jucurutu e outros municípios. 

 

O Deputado Estadual Carlindo de Souza Dantas, recebeu um voto de louvor 

emanado da câmara municipal pelo fato de aquele médico ter prestado ajuda 

aos atingidos pelas as inundações nos municípios de Jucurutu, São Rafael, e 

Jardim de piranhas. (A FOLHA, 06 de maio de 1967). 

 

 

13  
Ibidem, p.89. 
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A medicina caridosa exercida por Carlindo Dantas também ficou na memória 

do povo seridoense. Uma carreira meteórica que contribuiu para multiplicar seus 

inimigos, mas também o público que passou a admirá-lo como o ídolo de uma geração. 

A convivência espontânea de Carlindo com o povo e as suas proezas em favor das 

classes desassistidas dos órgãos públicos rendeu-lhe, no ano de 1966, a vitória nas urnas 

como Deputado Estadual. Aliás, é notória a intensa participação de médicos em 

campanhas eleitorais. 

 

 

 
2.3. Influências da política nacional 

 
Na segunda metade dos anos 1960, a vida política nacional foi marcada pela 

instalação da Ditadura Militar, que impôs um sistema de governo autoritário. Após a 

renúncia de Jânio Quadros, oriunda de pressões políticas, bem como a deposição de  

João Goulart, acusado de manter uma ligação com o comunismo, o Brasil foi governado 

pelas forças armadas até o ano de 1985. O primeiro militar deste período a se tornar 

presidente da República foi o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que 

iniciou seu mandato em 09 de abril de 1964, finalizando-o em 1967. Neste período foi 

decretado um conjunto de normas chamado de “Atos Institucionais”. Foi implantada a 

censura aos meios de comunicação, e houve cassações de mandatos eletivos e a 

suspensão dos direitos políticos. 

 

Até então, a vida política estava organizada em partidos, muitos deles, aliás, 

haviam sido formados durante o longínquo governo (1930 - 1945) de Getúlio Vargas. O 

PSD, PTB e o PCB defendiam o populismo, o nacionalismo, a legislação trabalhista e a 

liberdade sindical. A UDN, originada em 07 de abril de 1945, foi um partido opositor às 

ideias varguistas. Os udenistas, conservadores que eram, defendiam os direitos das 

classes mais abastadas na medida em que adotavam ideias elitistas, apoiando, assim, a 

Ditadura Militar. 

 

No ano de 1965, Castelo Branco, através do AI-2, instaurou eleições indiretas e 

determinou o bipartidarismo no Brasil, interferindo nas eleições estaduais e municipais. 

Os partidos existentes como o PSD (Partido Social Democrático), a UDN (União 

Democrática Nacional) o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) e o PCB (Partido 

Comunista Brasileiro) foram considerados ilegais e suas atividades foram suspensas. 
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Diante deste quadro foi que Castelo Branco extinguiu os partidos mantendo dois deles 

apenas: a ARENA (Aliança Renovadora Nacional), que era à favor do governo militar,  

e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), que fazia uma oposição limitada à 

Ditadura, já que não havia democracia nesse período.
14

 

2.4. A política no Rio Grande do Norte 

 
Em 1960, vários políticos se destacavam no Rio Grande do Norte, dentre os 

quais Dinarte Medeiros Mariz e Aluízio Alves – tendo suas influências alargadas à 

dimensão política nacional. Tais lideranças são lembradas pelas acirradas disputas 

eleitorais que promoveram no estado durante as décadas de 50 e 60. 

 

Dinarte Mariz, natural do município de Serra Negra do Norte, estabeleceu-se 

em Caicó por volta do ano de 1930, quando foi escolhido para ser o prefeito da cidade. 

Agropecuarista e dono de Usinas de Algodão associado à Aliança Liberal, que apoiava 

Getúlio Vargas para presidente da República, filiou-se em 1945 à UDN, que tinha como 

principal rival o PSD, comandado por Dioclésio Duarte e Georgino Avelino, dois 

personagens importantes na história política do Seridó. De 1956 a 1960 foi governador 

do Estado e também cumpriu vários mandatos para cargo de senador. Além de ter 

contribuído com obras públicas para o desenvolvimento de Caicó, Mariz apoiou a 

criação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

Aluízio Alves, por sua vez, advogado e jornalista membro da UDN, almejava o 

cargo de governador – em disputa nas eleições de 1960. Alves já havia conquistado os 

cargos de deputado federal e buscava o apoio de Mariz para governar o Rio Grande do 

Norte. Mas Dinarte preferiu apoiar Djalma Marinho, deputado estadual eleito em  1947. 
 

14 
Predominavam-se legalmente apenas dois partidos no Brasil: a Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA), que recebeu os conservadoras e os udenistas. Enquanto os trabalhadores, os socialistas e os 

comunistas se reuniram no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), e lutavam por liberdade política 

no país. Eram duas correntes políticas que mantinham influências nas esferas estadual e municipal. A 

ARENA, durante a Ditadura Militar, adquiriu forças também porque apoiava o governo autoritário; 

manteve o direito de criação de até três sublegendas nas eleições municipais abrangendo, em muitos 

casos, diferentes correntes partidárias. No Estado do Rio Grande do Norte, a ARENA ficou dividida em 

Arena Verde (cujos correligionários pertenciam aos políticos que visavam a modernização em diferentes 

setores sociais) e em Arena Vermelha (representada pelos latifundiários defensores do conservadorismo 

nos sertões nordestinos). As disputas entre a Arena Verde, ligada a Aluízio Alves, e a Arena Vermelha, 

ligada a Dinarte Mariz, tinham como objetivo o controle político do Estado Mesmo que a Arena 

Vermelha tenha atingido muitas vitórias durante a década de 1960, a influência da Arena Verde 

conquistava mais cargos de prefeitos, vereadores e governadores. Somente a partir de 1980 é que o 

pluripartidarismo se tornou vigente no Brasil, caracterizando não apenas a existência de outros partidos 

além da ARENA e do MDB, mas também a abertura política e o retorno da democracia em território 

nacional. 
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Ao não receber o apoio de Mariz, Aluízio Alves rompeu com a UDN e filiou-se  ao  

PSD. 

 

A Ditadura Militar refletiu no estado do Rio Grande do Norte e nas cidades 

interioranas, principalmente em Caicó. Com a extinção da UDN e, tendo o PSD 

declarado apoio ao ditador Castelo Branco, Dinarte Mariz e Aluízio Alves filiaram-se à 

ARENA (Aliança Renovadora Nacional). No entanto, a ARENA foi dividida em duas 

sublegendas, que correspondiam à Arena Verde, liderada por Aluízio Alves, e à Arena 

Vermelha, comandada por Dinarte Mariz. Os adeptos de Dinarte foram chamados de 

dinartistas, ao passo que os que seguiam Aluízio Alves foram denominados de 

aluizistas. Estava declarada a rivalidade entre Mariz e Alves no Estado e na região do 

Seridó, pois esses homens se reversaram no poder ao longo da década de 1960. Ambos 

se apropriaram de artimanhas diversas com vias à busca incessante pelo domínio do 

cenário governamental. 

 

A campanha eleitoral para governador do estado do Rio Grande do Norte, em 

1960, aumentou a hostilidade entre Mariz e Alves. Aluízio Alves venceu às eleições; de 

acordo com Segundo Medeiros e Costa, representava a esperança para as classes pobres 

porque era defensor do populismo, ao passo que Dinarte simbolizava a elite agrária e 

oligárquica dos sertões. Em 1966, o grupo aluizista venceu novamente as eleições para 

governo de estado, mediante o monsenhor Walfredo Gurgel e o seu vice, Clóvis Mota.  

O sucesso eleitoral, mais uma vez, ocorreu contra Dinarte Mariz, que tinha também o 

apoio de Tarcísio Maia. 

 

Gurgel foi uma figura pública que exerceu vários cargos, tais como o de 

deputado, de senador, de vice-governador e, por último, de governador do Rio Grande 

do Norte (até 1971). Gurgel, filho de Caicó, era considerado por tido como um homem 

integro, em decorrência do sacerdócio a que se dedicou quando de seus estudos no 

Seminário de São Pedro, em Natal, no ano de 1922. 

 

O monsenhor Walfredo considerava a política como algo transitório e, por isto, 

buscava manter um ambiente amistoso com os adversários. Mesmo definindo-se como 

aluizista, falava em uma espécie de política de neutralidade – algo impossível no Seridó, 

onde a rivalidade entre Mariz e Alves só aumentava, desencadeando uma profunda crise 

política evidente em todo o Rio Grande do Norte. Em Caicó, principalmente, o povo era 
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partidário e fiel aos seus representantes políticos; atacavam uns aos outros verbalmente. 

Os caicoenses usavam como símbolos em campanhas eleitorais as bandeiras de cores 

vermelhas e verdes, que eram estendidas nas janelas de suas casas. Não havia meio 

termo, os eleitores se dividiam e escolhiam os seus candidatos, iniciando, com isto, 

campanhas que visavam a eleição de um aluizista ou de um dinartista. 

 

 

 
2.5. Carlindo na política de 1966 

 
Neste cenário de rivalidades, disputas e transformações políticas é que o Dr. 

Carlindo de Souza Dantas também emergiu como uma força política no Seridó. 

Conhecido pelo exercício da sua profissão como médico, portava-se também como um 

político, tendo conquistado o cargo de Deputado Estadual com uma considerável 

quantidade de votos. Assim, no ano de 1966, Carlindo filiou-se à Arena Vermelha, 

ligada a Dinarte Mariz, e candidatou-se para deputado estadual, vencendo o pleito em 

uma disputa bastante acirrada. 

 

Pela Arena potiguar, alguns candidatos estão empenhados na eleição para 

deputados estaduais, na região seridoense. Em Caicó e municípios vizinhos 

vai ser dura a luta dos candidatos José Josias Fernandes, Dr. Milton Marinho, 

Dr. Carlindo Dantas e ainda Dr. Dory Dantas, temos ainda os candidatos DR. 

Ulisses Bezerra, Dr. Paulo Gonçalves, Dr. João da Mata, Dr. Bionor, Radyr, 

Dona Monica e outros (A FOLHA, 15 de outubro de 1966). 

 

Como em toda campanha eleitoral, Carlindo realizava os comícios onde muitas 

pessoas o seguiam acreditando em seu caráter. Conforme declarou Clóvis Pereira  

Júnior, “a campanha dele era uma loucura em cima do carro de som, ele esculhambava 

com os adversários, ele era acima do normal, tinha muitos seguidores e uma legião de 

fãs aqui em Caicó”. Assim, Carlindo Dantas foi construindo em torno de si um círculo  

de amizades e inimizades. “Ele era aquele tipo de político que sabia jogar bem 

direitinho, você gostava dele ou não gostava” (PEREIRA Jr, 2015). Carlindo ampliou 

vários sentimentos (de vingança, de inveja, de justiça etc.) em relação aos seus modos 

cotidianos, demonstrando a polêmica na qual estava envolvida a construção de sua 

imagem. Esta, por sua vez, não se resumiu apenas no aspecto da caridade, mas 

imbricou-se nas controvérsias e desavenças da sua postura, seja como médico, seja  

como político. Apesar da forte disputa eleitoral, Carlindo Dantas ganhou as eleições   as 
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quais ele próprio atribuiu ao apoio que recebeu da população pobre do Seridó. Ao se 

perceber como uma liderança com bases populares, passou a se autodenominar de 

“médico dos pobres”. Carlindo, em seus discursos, prometeu ajudar à população 

seridoense, que “estava reduzida à pobreza e ao desamparo” (A FOLHA, 19 de 

novembro de 1966). 

 

O discurso que forjou Carlindo como o “médico dos pobres” estava presente 

nas falas das pessoas que eram atendidas por ele e, na medida em que este discurso era 

reproduzido, era também divulgado. Carlindo contou ainda com a ajuda da imprensa na 

reprodução desses discursos dando visibilidade a sua imagem. O Monsenhor Walfredo 

Gurgel, correligionário da Arena Verde e editor das reportagens do Jornal A Folha, de 

certa maneira, forçou o enaltecimento da imagem de Carlindo que, politicamente, era  

seu adversário. Interesses que o Jornal não deixa transparecer nas suas narrativas, uma 

vez que era comum adversários se digladiarem, principalmente, através dos meios de 

comunicação. No entanto, o que se constatou foi que a figura de Carlindo se tornou 

inúmeras vezes o destaque de reportagem no jornal que mais circulava na sociedade 

caicoense. 

 

O candidato Carlindo Dantas teve 30.22(3.022) e um dos mais votados para 

Deputado Estadual em Caicó, liderando assim a votação da cidade. Conforme 

os prognósticos do próprio Dr. Carlindo, o mesmo espera 6 mil votos no 

Estado. Se assim acontecer, será o mais votado do Seridó e um dos mais 

votados no Estado. Em declarações informais a nossa reportagem o Dr. 

Carlindo disse que atribuía à votação ao desamparo a que está reduzida a 

pobreza em matéria de saúde e como o mesmo se dedicou inteiramente aos 

pobres, teve a resposta dos necessitados nas urnas de 15 de novembro. E 

acrescentou: “continuarei a ser médico dos pobres”. Em Jucurutu, Dr. 

Carlindo espera mil votos (A FOLHA, 19 de novembro de 1966). 

 

Carlindo Dantas passou a se envolver com as causas sociais, demonstrando 

solidariedade aos que a ele recorriam. Sendo deputado, passou a conhecer os problemas 

socioeconômicos da sociedade seridoense, apresentando-se como um político que estava 

preocupado em solucioná-los. Conforme o enunciado do jornal A Folha Carlindo 

almejava não somente ocupar o cargo legislativo, mas também aspirava ao cargo de 

prefeito de Caicó. 
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O médico e deputado Carlindo Dantas, pelo que se comenta é um dos que 

aspiram a prefeitura de Caicó, e poderá sair candidato em 1968. Não se sabe 

se teria apoio da antiga UDN, onde tem grandes amigos. Certa vez em 

conversa informal, Carlindo comentou em Natal, como deputado sinto-me 

deslocado. Quero estar junto ao meu povo, assistindo-o nos seus problemas  

(A FOLHA, 04 de fevereiro de 1967). 

 

Em sua atuação parlamentar, Carlindo preocupou-se com a estrutura da cidade, 

solicitando reparos e construções de prédios de grande utilidade, como o de um hotel, 

por exemplo. O deputado também esteve preocupado com a melhoria dos salários dos 

professores primários, chegando a realizar solicitações à Assembleia Legislativa em 

âmbito estadual (A FOLHA, 27 de maio de 1967). Nesse contexto, os jornais buscavam 

apresentar um médico e deputado que recebia “votos de louvor”, advindos, por sua vez, 

da população pobre que estava satisfeita com o seu desempenho na região seridoense.   

A atuação parlamentar de Carlindo demonstrou que ele não somente foi um personagem 

que se destacou na categoria dos médicos, mas também na política. Ele se empenhava 

em  reduzir os desafios apresentados por uma  sociedade  ainda em desenvolvimento,   a 

qual carecia da atenção das autoridades
15

. 

 

 

 
2.6. Violência em Caicó 

 
Os anos de 1960 também são lembrados como “anos de chumbo”,  

denominação dada à violência persistente nas cidades interioranas. Em Caicó, a 

segurança era mantida pelo delegado Durval Siqueira e pelo Sargento Mário de Araújo 

Figueiredo – ambos trabalhavam no quartel da polícia. Tal segurança era baseada na 

violência, donde surgiam represálias sangrentas, “práticas que  contrariaram  os 

interesses da coletividade” – situação até certo ponto esperada na medida em que se 

estava vivenciando uma década marcada pela ditadura em todo o território nacional. As 

autoridades policiais foram instruídas a repreender o desordeiro e o criminoso com 

torturas;  os civis,  por  sua  vez,  estabeleciam  seus sentimentos frente  à  força policial 

 

15 
Nesse sentido, reconhecemos a importância do deputado Carlindo até os dias atuais no cenário do 

Seridó. Em Caicó existe a Fundação Hospitalar Carlindo Dantas e a Avenida Dr. Carlindo Dantas em sua 

homenagem. Além disso, o “mercado seridoense recebeu atualmente a CARDAN”. Frase citada nas redes 

sociais para apresentar o Centro Educacional Dr. Carlindo Dantas. Uma escola que oferece  cursos 

técnicos em enfermagem, segurança do trabalho, eletrotécnica, entre outros. A CARDAN se localiza no 

bairro Penedo e foi fundada por Carlindo Junior e sua esposa Izinha Batista. 
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muito mais caracterizados pelo medo do que pela suposta proteção, posto que ocorriam 

inúmeras prisões injustificadas. 

 

A região nordestina desta época era marcada pela existência de matadores 

profissionais, mais conhecidos como pistoleiros, que matavam sem piedade àqueles que 

recebiam uma sentença de morte. Os irmãos Edmar Nunes Leitão, Edmilson Leitão e Zé 

Maria eram os pistoleiros mais procurados pelas autoridades policiais deste período na 

cidade de Caicó. Antônio Leiteiro e seus irmãos faziam parte de um suposto “Sindicato 

do Crime”, uma organização composta pela nata grossa da cidade, tais como médicos, 

advogados, políticos e até autoridades policiais. Haviam reuniões frequentes entre   eles 

para que se determinassem as mortes daqueles que quebravam às regras da aristocracia 

caicoense
16

. 

 

A avenida Coronel Martiniano tornou-se o palco de muitos assassinatos, como 

mostrou Orlando Caboré, em seu livro “A Síndrome da Rua Grande”. Na realidade, 

Coronel Martiniano foi um político e comerciante de gado que perdeu toda a sua fortuna 

em decorrência do vício pelo jogo. Ao retornar para casa, deitou-se na cama e se matou. 

Foi homenageado pelos caicoenses: seu nome é o mesmo que àquele da principal 

avenida da cidade. Os organizadores do Sindicato do Crime escolheram essa avenida 

como o espaço favorável à execução de muitas figuras ilustres. 

 

 

 
2.7. O assassinato do Dr. Onaldo Pereira de Queiroz 

 
No dia 29 de junho de 1966, a população caicoense se deparou com o 

assassinato do médico Onaldo Perreira de Queiroz. O corpo dele fora encontrado sem 

vida no hospital em que trabalhava. Onaldo Pereira de Queiroz era natural da cidade de 

Patos, na Paraíba, e era formado em medicina pela Faculdade do Recife. O 

acontecimento ganhou grande repercussão na imprensa local, mais especificamente no 

jornal A Folha
17

. Todo discurso é marcado por interesses particulares: a elite política    e 

 

16 
Informação retirada da COLEÇÃO de reportagens jornalísticas pertencentes ao acervo pessoal de 

Manoel Ferreira de Macedo. 
17 

Esse órgão de comunicação foi fundado pelo Monsenhor Walfredo Gurgel, um dos principais 
representantes da elite conservadora e católica da cidade de Caicó. Além de ter exercido o sacerdócio e 

conquistado o título eclesiástico de Monsenhor, também conquistou carreira na vida política. Em 1965 foi 

eleito governador no Estado do Rio Grande do Norte pelo partido da Arena Verde, liderada por Aluízio 

Alves.     A Folha foi um jornal que começou a circular no espaço urbano de Caicó desde 1949; fazia uso 
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moralista transformou o jornal A Folha em um espaço à serviço das suas necessidades, 

produzindo estereótipos e tratando, nomeadamente, de personagens conhecidos em 

âmbito local na década de 1960. Assim noticiou o jornal o assassinato do médico: 

 

 

 
A cidade foi surpreendida pelo o impacto. Uma atmosfera de mistério tornou 

o acontecimento ainda mais chocante. Parecia não ser possível aquela cena 

brutal. Diante do cadáver frio do jovem médico, naquela manhã sem gloria,  

só sentíamos uma extravagante palpitação de algo que era desumano e 

inexplicável. A multidão atônita, fora de casa não sabia o que dizer, enquanto 

por dentro. O corpo sem vida do rapaz não podia contar a desencantada 

história. Aliás, ele morreu sem saber. Estava dormindo. Ali estava o crime  

cru e bárbaro sem defesa. E todos diziam: não é possível um jovem pacato, 

benquisto e sem malquerença. Não houve quem não sentisse. Até hoje a 

cidade ainda estar sob o domínio da revolta, da inquietação e da surpresa. O 

povo não se conforma e acompanha com ansiedade o desenrolar dos 

acontecimentos. O caso foi de cortar o coração. O atentado foi sem 

sentimento. Todo mundo sentia repugnância do crime, porque ele foi de 

impressionar. E toda uma população que testemunha a sua repulsa a essa 

barbaridade de banditismo, a uma inominável traição que roubou a jovem 

vida a um rapaz de sentimentos bons, de comportamento correto. E em nome 

desse protesto da opinião pública que lamentamos a morte de Dr. Onaldo 

Pereira de Queiroz para dizer a sua família e ao povo de Patos que a família 

de Caicó fiel as suas tradições cristãs jamais aprovou acontecimentos desse 

tipo e que por isso também sentiu a morte de Onaldo como se tivesse perdido 

um próprio filho. E assim nos tornamos solidários aos nossos vizinhos da 

Paraíba que no sepultamento do jovem médico compensar com uma 

homenagem digna o golpe de um crime repugnante e sem classificação (A 

FOLHA, 02 de Julho de 1966). 

 
 

de um discurso “nostálgico”. Um discurso que estava dividido entre a saudade de um Caicó tradicional e 

um Caicó que se encontrava à caminho da modernidade. Esse periódico local noticiava os “eventos e 

micro eventos” ocorridos no cotidiano do povo seridoense. Para o seu idealizador, o Jornal havia criado 

mais um “meio informativo do que literário”, que procurava registrar diferentes situações vivenciadas 

pelos habitantes de Caicó. O jornal A Folha foi um instrumento de comunicação que manteve enorme 

influência na interpretação dos fatos na sociedade caicoense. Seu editor, Gurgel, manteve a atenção tanto 

do público católico, que o admirava, quanto dos seguidores e adversários políticos que acompanhavam 

com devoção os noticiários da Folha. Este jornal, segundo interesses específicos, valorizou figuras 

consideradas “dignas” de serem lembradas pela população, bem como desvalorizou personagens e  

eventos importantes na construção da história de Caicó. Apesar de existirem outros jornais em circulação 

na época, A Folha estabeleceu o padrão conservador e político, característica da própria sociedade 

caicoense da década de 1960. 
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Onaldo era solteiro e tinha 34 anos de idade; exercia a função de Diretor do 

Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), em Caicó. O sepultamento foi realizado em 

Patos, com a presença de autoridades do Rio Grande do Norte e da Paraíba, como 

médicos e políticos. As investigações policiais publicadas pelo jornal ofereciam uma 

narrativa dos acontecimentos que conduziram à morte de Onaldo. Após uma festa 

realizada no Caicó Esporte Clube, ele retornou às 4h da madrugada para o centro de 

saúde, onde possuía um quarto para o seu descanso. Nessa época, o SESP era vizinho ao 

quartel da polícia. O médico dormia em uma rede quando foi atingindo com um tiro na 

testa. 

 

Quando a notícia se espalhou no dia seguinte, o delegado Durval Barbosa e o 

advogado Francisco de Assis Medeiros foram ao local onde se encontrava a vítima. 

Antes mesmo de fazer a perícia, o delegado afirmou ao advogado Francisco Medeiros 

“que só podia ter sido Carlindo Dantas”, devido às desavenças que ambos tinham tido 

na época em que trabalhavam juntos no SESP. (MEDEIROS, 2015). A partir desse 

momento, Carlindo de Souza Dantas foi apontado como o principal suspeito de ser o 

mandante do assassinato de Onaldo Queiroz. Carlindo tinha uma personalidade forte,  

era impulsivo, radical e explosivo. Tal comportamento contribuiu para que Carlindo 

construísse em torno de si um ciclo de inimizades. 

 

Segundo o depoimento de Francisco de Assis Medeiros, Carlindo era um 

sujeito que “vivia em sociedade à maneira dele [e] não queria saber da opinião de 

ninguém, ele foi amigo dos amigos e inimigos dos inimigos”. O delegado, por sua vez, 

odiava o comportamento temperamental de Carlindo, e diariamente ambos se 

enfrentavam. Partindo desse pressuposto, o inquérito foi aberto e o juiz decretou a  

prisão preventiva de Carlindo Dantas. Imediatamente, o advogado ordenou a Carlindo 

que fosse para a fazenda de Darcy Lúcio da Fonseca, antes que o Capitão Durval 

cercasse seu consultório e o prendesse na frente dos seus pacientes. 

 

Francisco Medeiros, advogado de Carlindo, logo percebeu que o  processo 

sobre a morte de Onaldo estava ocorrendo em sigilo policial. Nesse caso, Carlindo não 

deveria se entregar às autoridades judiciais desconhecendo às provas que o  

condenavam. O crime contra Onaldo foi ganhando proporções na medida em que foi 

convocado para depor o coronel Bento, delegado especial para investigar o assassinato. 

No dia  03 de  agosto de  1966, Carlindo  se  entregou e  foi  preso com direito à   prisão 
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especial, passando 40 dias em cárcere privado. Enquanto corria o processo, a imprensa 

local noticiava: 

 

Como se sabe encontra-se detido em Natal, há alguns dias o médico  

caicoense Dr. Carlindo Dantas acusado de autoria intelectual do crime que 

vitimou Dr. Onaldo, diretor do SESP. Como, porém a polícia não conseguiu 

provar com segurança o atentado, então, o advogado requereu o habeas 

corpus, que se concedido, deixará em liberdade o jovem médico. Sabe-se 

ainda que são infundadas as notícias que diziam ter sido preso em Recife o 

conhecido Napoleão, aquém se atribuía também a participação do crime. A 

sociedade caicoense acompanha com interesse o desenrolar dos 

acontecimentos para que a verdade seja apurada e assim evitem comentários 

que muitas vezes só trazem calúnias e difamações. Ultimamente a polícia tem 

silenciado sobre o andamento do processo e o próprio coronel Bento, Chefe 

do inquérito tem se poupado a prestar declarações; comenta-se ainda na 

sociedade que faltam provas convincentes para a certeza do crime e que essas 

provas de suspeitas e os indícios são muito precários (A FOLHA, 20 de 

agosto de 1966). 

 

Como podemos verificar, a imprensa acompanhou todo o desfecho do processo 

criminal que tinha envolvido dois médicos importantes da cidade de Caicó, deixando 

dúvidas quanto a participação de Carlindo na morte do paraibano. Na sentença 

decretada, Carlindo Dantas foi acusado de ter sido o “autor intelectual do crime 

cometido contra Onaldo”, conforme a constituição das provas que o incriminavam. No 

inquérito instaurado, “foram arrolados oito testemunhas e mais vinte e seis que seriam 

ouvidas nos autos de perguntas”. A primeira audiência ocorreu em 12 de setembro de 

1966, dia este em que não foi possível proceder com o interrogatório de todas as 

testemunhas, designando o juiz a continuação da audiência para o dia seguinte. Os 

indícios que levaram à prisão preventiva de Carlindo seriam estes: 

 
No dia 29 do ao sair do baile, verificou-se que a bolsa da namorada do 

indiciado tenha sido conduzida por Napoleão de Ribamar Dantas, e  que 

dentro dessa bolsa estava o revolver do mesmo Dr. Carlindo. Ter o Dr. 

Carlindo Dantas no dia 29 perguntado ao Plínio Duarte de Morais, se a 

família do Dr. Onaldo era muito valente e gostava de vingança. A queima, ao 

forno da fábrica de Henrique Florenço, por parte do denunciado, de um rife 

44, um revolver 32 e uma espingarda 28. Além disso, houve uma 

apresentação espontânea à autoridade policial. Ressentimento do  Dr. 

Carlindo como os médicos vinculados do SESP e ter a vítima mandado   para 
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ele uma carta cientificando-o de decisão superior que desautorizava o 

credenciamento dele Carlindo junto ao hospital de Caicó
18

. 

 

Cada indício enfatizado acima foi investigado através dos depoimentos das 

testemunhas e interpretado pelo juiz João Marinho da Silva e pela promotoria que 

julgava o processo. O primeiro indício foi confirmado por uma depoente que declarou 

que a bolsa na qual estava contido o revólver do crime desapareceu antes de Carlindo 

sair do Clube. O segundo indício não foi levado em consideração, e a própria  

promotoria dispensou o depoimento da única testemunha que a ele fazia referência. O 

terceiro indício estava ligado ao fato de Carlindo supostamente ter atirado com um rifle 

44, um revolver 32 e uma espingarda 28. No entanto, Onaldo foi assassinado com uma 

bala calibre 22, e o denunciado não queimou armas deste calibre. Além disso, o réu  

tinha queimado as suas armas porque soube que o Exército tinha decretado prisão 

àqueles que possuíam armas em casa. 

 

Sobre as desavenças que haviam entre Onaldo e Carlindo, provou-se não haver 

motivos para inimizades entre ambos. O descredenciamento do médico Carlindo  

ocorreu quando o Dr. Francisco de Paulo Castro já tinha assumido a direção no SESP. 

Depois do afastamento de Carlindo do SESP, testemunhas afirmaram ter visto várias 

vezes Carlindo e Onaldo conversando pacificamente sem quaisquer atritos. As 

audiências foram até o dia 28 de setembro e chegaram à conclusão de que: 

 

Se trata, como diz o próprio Delegado Especial, de um crime envolto em 

mistério, a imaginação popular, orientado pelas forças políticas de oposição a 

candidatura do denunciado. Procurando manchá-lo a reputação no seio do 

eleitorado. Pois é comum a prática de escabrosas calúnias, difamações de 

bandeira de propaganda eleitoreira, para tanto, urdiram uma intriga do 

denunciado com a vítima, e daí partiram para os demais boatos e rumores os 

outros nos dão notícia. No entanto, o povo destrói com veemência a base 

desses boatos, a intriga do denunciado com a vítima, razão pelo qual todo 

esforço do inquérito para envolver o denunciado novo alcançou êxodo 

suficiente para justificar a prisão preventiva, eis que a prova é de 

inconsistência flagrante. A voz pública, como os boatos e comentários 

envolveu muita gente: um soldado de polícia, uma fazendeira que seria 

também indisposto com a vítima, um homem visto correndo em atitude 

suspeita na madrugada do crime, um ex- funcionário do SESP, um homem de 

 

18 
SENTENÇA DE, Carlindo de Souza Dantas, no dia 28 de Outubro de 1966, p. 4 encontrado no Acervo 

do LABORDOC. 
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Patos, por questões amorosas, etc. A voz pública como sempre é construída e 

consequente nada prova nem indicia. Tais indícios são os mesmos apontados 

pela assistência da acusação, mais nenhum dele, tem força suficiente para 

fazer presumir seja o denunciado o autor do crime
19

. 

 

Como observamos, o próprio delegado especial declarou que se tratava de um 

crime envolvido em mistérios e em imaginação popular. Muitas histórias foram 

espalhadas sobre a morte do médico e várias pessoas foram incriminadas. Entre tais 

histórias estava a de um policial que “respondia Onaldo pela morte de sua mulher, 

decorrente de um parto cesariano realizado pelo médico”. Muitos suspeitos foram 

indiciados, no entanto, prevaleceu o coro apontando o médico Carlindo de  Souza 

Dantas como autor ou mandante do crime. 

 

O Tribunal da Justiça concedeu o habeas-corpus a Carlindo Dantas, 

desautorizando a prisão preventiva, tornando-a ilegal. Quando Carlindo Dantas 

conseguiu sua liberdade prometeu procurar o verdadeiro autor do crime, pois não se 

conformava com as acusações feitas contra ele, que considerava injustas. Dessa  

maneira, em discurso publicado pela imprensa local, ele desabafou declarando-se 

inocente e ativo para descobrir a verdade sobre esse crime. Carlindo enfrentava 

verbalmente as autoridades policiais como mostrou o jornal da época: 

 

O deputado Carlindo de Souza Dantas da tribuna Assembléia Legislativa fez 

inflamado discurso onde propôs a reabertura do processo que foi instaurado 

para apurar o crime em que foi vitimado Onaldo Pereira de Queiroz, ocorrido 

nos últimos dias de junho de 1966 em Caicó, e do qual foi acusado como 

autor em inquérito presidido pelo coronel Bento, delegado Especial. Ao 

tempo em que sua defesa da tribuna da Assembléia, o Deputado teceu 

informações ao Major Durval Barbosa de Siqueira delegado da polícia de 

Caicó ao atual secretário de saúde e ao coronel Bento Manoel de Medeiro 

chefe da polícia Linter, no Estado, a quem Carlindo chamou de criador de 

“artimanhas e ardis, no intuito de ocultar a identidade dos verdadeiros autores 

do monstruoso crime” (A FOLHA, 06 de junho de 1967). 

 

Carlindo Dantas sempre retornava ao assunto dos verdadeiros autores da morte 

de Onaldo em seus discursos pronunciados na Assembleia Legislativa. A sua obsessão 

em  desvendar  o  mistério  do assassinato de  Queiroz e  em  colocar  seus assassinos na 

 

19 
SENTENÇA DE, Carlindo de Souza Dantas, no dia 28 de Outubro de 1966, p. 12 encontrado no  

Acervo do LABORDOC. 
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prisão foi uma das causas que levou Carlindo Dantas a ser também assassinado. No dia 

27 de outubro, Carlindo, vindo de Natal, parou em Currais Novos e pediu para falar na 

Rádio Brejuí, fez acusações pesadas aos inimigos; tais acusações se repetiam na Rádio 

Rural de Caicó. Ele afirmou que já se encontravam em suas mãos as provas que 

revelavam os envolvidos na morte do médico paraibano, mas antes de declarar o que 

sabia Carlindo foi morto. No dia 28 de outubro, Carlindo Dantas e seu amigo Aníbal da 

Cunha Macedo foram assassinados quando entravam no Caicó Esporte Clube, para a 

festa de Nossa Senhora do Rosário. 

 

 

 
2.8. A morte de Carlindo Dantas 

 
Dia 28 de outubro de 1967, um sábado, era uma noite de comemoração para a 

população caicoense; as famílias se dirigiam ao Caicó Esporte Clube, posto que lá  

estava a ocorrer a confraternização da tradicional festa de Nossa Senhora do Rosário. 

Carlindo havia passado o dia inteiro trabalhando em seu escritório, mas dirigiu-se a sua 

casa, trocou suas vestes e, por volta das 22h, acompanhado pelo seu amigo Aníbal da 

Cunha ao baile no Caicó Esporte Clube, foi vítima de uma emboscada logo ao descer do 

carro onde estava – tiros surgiram de toda parte e as pessoas corriam atordoadas de um 

lado para outro. 

 

Após o tiroteio, a calçada do Clube estava com alguns feridos e dois mortos: 

Carlindo Dantas e Aníbal. Esvaziou-se o Clube e as ruas da cidade ficaram lotadas de 

pessoas atemorizadas e curiosas para saber o que havia acontecido naquela noite de 

festejos. Os feridos e os mortos foram levados para o Hospital do Seridó. Muitas  

pessoas se direcionaram para lá à procura de notícias. Porém a multidão foi impedida e 

dispersada pelos soldados do exército que, armados, proibiram qualquer acesso de 

curiosos. 

 

A população perplexa com a tragédia revoltou-se quando foi noticiado que o 

médico Carlindo, não resistindo aos ferimentos, havia sido morto no tiroteio. O primeiro 

disparo atingiu a nuca do médico, seu amigo avistando de onde veio o tiro tentou 

desembolsar a arma para defendê-lo, mas não teve êxito, sendo também assassinado. 
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De acordo com o resultado do exame pericial a quem foram submetidas as 

vítimas, constatou-se que Carlindo recebeu seis tiros e Aníbal quatro. Está 

descarga inicial de 10 tiros demonstram que os pistoleiros atiravam em fogo 

cruzado cobrindo as vítimas que não poderia fugir ás balas. A sucessão de 

tiros garantia o êxito e tornava qualquer gesto de defesa impossível por parte 

da vítima. Atingido o primeiro alvo, eles não param de atirar, e nesta fase o 

faziam sem alvo definido procurando apenas estabelecer o pânico e 

facilitando assim à fuga. (Diário de Natal, 29 de abril de 1975)
20

. 

 

A polícia chegou ao local após o acontecimento e montou milícias para 

capturar os pistoleiros. Os veículos com placas dos municípios vizinhos foram parados 

pelas autoridades policiais e seus ocupantes foram submetidos a interrogatórios. 

Ninguém entrava ou saia da cidade sem a vistoria da polícia. A morte de Carlindo teve 

repercussão na imprensa local e na nacional. Tribuna da Imprensa, um jornal carioca  

que teve origem nos anos de 1949, fundado por um político brasileiro participante da 

antiga UDN, Carlos Lacerda, foi o primeiro a noticiar a morte de Carlindo. O jornal 

destacava que o político potiguar havia sido integrante da UDN. O título da reportagem 

era “Grimaldi pede intervenção em Caicó”, remetendo-se à sensação de negligência e 

medo que percorriam as autoridades nacionais sobre os crimes que estavam ocorrendo 

em Caicó. 

 
O deputado Grimaldi Ribeiro da Arena fez ontem da Tribuna da Câmara, um 

apelo ao governo, no sentido de que determine a exemplo do que fez em 

Alagoas a intervenção da polícia federal no município de Caicó no Rio 

Grande do Norte onde foi assassinado o deputado estadual Carlindo Dantas. 

Disse o parlamentar potiguar ser necessário a “adoção de medidas urgentes e 

severas no sentido de acabar com a onda de crime de cunho político na 

região”, onde mesmo o deputado Grimaldi Ribeiro em campanha do senador 

Dinarte Mariz esteve com o ministro da justiça que determinou aplicação de 

medidas solicitadas da tribuna da câmara (Jornal Tribuna da Imprensa, 23 de 

novembro de 1967). 

 

É importante enfatizar que o jornal Tribuna da Imprensa tinha em comum com 

o médico o fato de seus fundadores serem da mesma aliança política que Carlindo. Isto  

é interessante porque a citação acima mostra como o parlamentar Grimaldi se  

posicionou na  defesa  de  Carlindo. Em seus  argumentos,  Grimaldi mencionou que  os 

 

 

20  
Edmar: O crime de Caicó e o trabalho da polícia. Diário de Natal, Natal, 29 abr. 1975. P. 4. 
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crimes para os quais não se obtinham soluções na cidade de Caicó “eram de cunho 

político, necessitando de medidas urgentes”. 

 

 

 
2.9. O enterro de Carlindo e Aníbal 

 
No dia seguinte, a sociedade caicoense indignada com a violência exclamava: 

“agora o mundo se acaba”. Os enterros de Carlindo e de Aníbal aconteceram no dia 30 

de outubro, sendo dos maiores ocorridos em Caicó: uma multidão de pessoas se dirigiu 

ao cemitério Campos Jorge. O cortejo tinha começado desde às 6h da manhã no 

auditório do Centro Administrativo da cidade. Parentes, correligionários e amigos das 

zonas urbana e rural acompanharam o enterro a pé até o cemitério, localizado a dois 

quilômetros do centro de Caicó. Sentimentos de emoção e de tristeza eram transparentes 

às pessoas que admiravam Carlindo e Aníbal. 

 

Ninguém queria sair de dentro do cemitério, o povo parece que ficaram 

fazendo aquela corrente como uma coisa que se ele fosse levando tudo sabe? 

O povo dizia acabou, acabou Caicó não tem mais médico, Caicó não tem  

mais ninguém que faça nada por ninguém, porque ele ajudava muito né? Ele 

não escolhia preto, nem branco, nem política do outro lado. Nem adversário 

dele, nem nada, ele atendia sem olhar a quem e se fosse necessário ele tirava 

a roupa para servir aquela pessoa
21

. 

 

Novamente podemos constatar que apesar dos conflitos pessoais entre Santana 

e Carlindo, ela apresentava sinais de indignação quando falava sobre a morte do pai da 

sua filha. Outros parentes, também não se conformaram com o assassinato, foi o caso de 

Vicente Carlos, tio de Carlindo, que deixou crescer a barba até a sua morte, em sinal de 

luto pelo sobrinho. Mas não foi somente Vicente Carlos que ficou de luto a vida inteira 

pelas mortes ocorridas no ano de 1967. Aníbal Macedo foi um homem reconhecido na 

cidade de Caicó pelo seu prestígio econômico, pois era um industrial e dono de usinas 

de algodão. Quando foi assassinado, deixou sua esposa Francisca com três filhos, 

Nilson, Anifrâncio e Toinho. Nilson, de 22 anos, revoltado com a perda de seu pai, 

prometeu descobrir e se vingar dos mandantes do crime. 

 

 
 

21 
Entrevista concedida por ARAÚJO, Ana Batista de. Entrevistador: Mary Campelo de Oliveira. 

Caicó/RN, 2015. 
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2.10. Os assassinos de Carlindo Dantas 

 
Nas semanas seguintes foram iniciadas as investigações sobre o assassinato de 

Carlindo e de Aníbal, com a abertura do inquérito instaurado pela Secretaria do Estado 

do Interior de Segurança (SEIS). No entanto, o crime cometido contra Carlindo somente 

foi desvendado no dia 04 de maio do ano de 1970, quando a Polícia Federal capturou  

um dos pistoleiros envolvidos. Edmar Nunes Leitão foi encontrado no Ceará pelas 

autoridades policiais; sua prisão teve repercussão em todo o Nordeste, principalmente  

na cidade de Caicó. Antônio Letreiro, como era conhecido, foi levado a julgamento em 

27 de outubro do ano de 1971, declarando ao juiz Antônio Lúcio quem foram os 

mandantes da morte de Carlindo Dantas. 

 

O pistoleiro em seu depoimento confessou que tinha matado o deputado de 

Caicó, juntamente com seu irmão Edmilson Leitão, o Zé Maria, a mandado 

do Coronel Bastos Queiroz, dos médicos Pedro Militão, Osvaldo Lobo, mais 

o então prefeito de Quixaba, Edmilson Queiroz. O contrato estabeleceu que 

Carlindo seria assassinado em Natal. Aqui não pode ser, havia dificuldades  

na fuga. Por isso o crime foi transferido para Caicó mesmo, onde existia mais 

condições para os pistoleiros fugirem (Tribuna do Norte, 16 de outubro de 

1971)
22

. 

 

Edmar Leitão prossegue no depoimento revelando informações sobre o 

“Sindicato do Crime”. 

 

Vivia fugindo da polícia, um corre-corre por fazenda, lugarejos e várias 

cidades do Nordeste. Cercado pela polícia viu outro irmão ser morto. Edmar 

junto com Edmilson iniciou sua vida, o criminoso, associando ao “Sindicato 

da Morte”, desta vez como executor O “Sindicato do Crime”, onde eram 

empreitadas mortes para serem executadas em todos os Estados do Nordeste 

brasileiro. A este sindicato havia os organizadores chefes que tinham homens 

em armas sempre prontos a executar qualquer assassinato a troco de dinheiro. 

Os preços variavam de 500 cruzeiros a 20 mil. Havia cinco “coiteiros’ os 

responsáveis pelo Sindicato do Crime agenciando pistoleiros acobertando-os 

e infiltrando-se até entre as fileiras da própria polícia como o sargento Mário 

de Araújo”. (Diário de Pernambuco, 30 de abril de 1970)
23

. 

 

 

 

 
22  

Antônio Letreiro. Tribuna do Norte, Natal, 16 out. 1971. 
23  

O Criminoso. Diário de Pernambuco, Recife, 30 abr. 1970. 



117  

Bastos Queiroz, citado pelo pistoleiro no depoimento, era o pai de Onaldo 

Queiroz. Pedro Militão e Osvaldo Lobos eram médicos; Mario de Araújo Figueiredo era 

o sargento que dava ordens na delegacia de Caicó. Não foram declarados os motivos 

pelos quais esses homens foram considerados os autores do crime cometido contra 

Carlindo. O que se constatou foi que nesse período Carlindo não se dava bem com a 

maioria dos médicos da cidade, pois “não se enquadrava nos padrões da época, era um 

transgressor das normas sociais, na vida pessoal e profissional” (MEDEIROS, 2000, 

p.35). 

 

Carlindo também enfrentava a maioria dos integrantes do quartel de polícia, 

“batendo boca” muitas vezes com delegados e policiais. Além disso, desde o assassinato 

de Onaldo Queiroz, do qual Carlindo fora absolvido pela justiça, não deixou de ser visto 

como aquele que o odiava, como o mandante do crime contra o paraibano. Desavenças 

políticas e brigas pelo poder eram constantes em uma época marcada pelos crimes de 

honra e pelo banditismo no sertão, donde imperava a lógica da justiça com as próprias 

mãos. Porém, essas eram apenas considerações levantadas durante as investigações, as 

quais não foram suficientes para condenar os réus à prisão. 

 

Apesar da apuração realizada com o pistoleiro sobre o Sindicato do Crime e os 

mandantes da morte de Carlindo, o único condenado (a 56 anos de prisão) foi Edmar 

Leitão. Este não tinha cometido somente o assassinato do médico Carlindo Dantas e de 

Aníbal, mas tinha assassinado políticos em vários estados do Nordeste, como na Bahia, 

em Sergipe, em Alagoas e em Pernambuco. Os autores dos crimes que tiraram a vida do 

médico e do industrial em Caicó, conforme denunciados pelo pistoleiro preso, foram 

todos absolvidos pela justiça. O julgamento de Antonio Letreiro e dos mandantes da 

morte de Carlindo foi noticiado por toda imprensa nordestina. Diário de Natal, A Folha 

em Caicó, Jornal do Ceará e o Diário de Pernambuco tinham os seguintes títulos de 

manchete: “Para a advogada, só as forças do Além podem resolver os crimes de Caicó”, 

“Matar um deputado em Caicó, um plano muito bem traçado e executado”, “Edmar: O 

crime de Caicó e o trabalho da polícia”. 

 

Edmar se tornou bode expiatório e foi condenado a 56 anos de prisão. Esta 

reportagem foi noticiada no final do julgamento de Antônio Letreiro, em 1971, que  

dizia o seguinte: 
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Edmar foi condenado a 56 anos de prisão, pena a ser cumprida na colônia 

penal. Atualmente Edmar tem 24 anos, concluída a sentença a qual foi 

condenada, estará com 80 anos de idade, pelos demais crimes que é acusado  

e que confessou deverão ser impostas as penas, que sorradas, podem totalizar 

150 anos de reclusão, admitindo-se 25 anos por cada crime de morte. De 

acordo com as penas impostas pelo Tribunal Popular do Juri de Natal. Hoje 

pode-se dizer sem sombra de dúvidas, que Edmar está condenado a prisão 

perpetua, vai pagar sozinho pelas as atividades do “Sindicato do Crime”, a 

mais misteriosa máquina de assassinatos, onde nela Edmar não passa de uma 

simples peça. (Tribuna do Norte, 28 de outubro de 1971)
24

. 

 

Esta reportagem apresentou a indignação dos jornalistas e da população 

caicoense pela absolvição dos demais participantes do crime que matou Carlindo 

Dantas. “A chacina em Caicó” era um título frequente nas reportagens dos jornais locais 

que, por sua vez, denunciaram muitos crimes ocorridos após a morte de  Carlindo 

Dantas. Um dos crimes que chamou a atenção da sociedade caicoense, ocorrido no dia 

28 de setembro de 1969, foi o de Nilson, filho de Aníbal – encontrado morto às margens 

da BR 427, próximo ao açude Itans; seu corpo estava com sinais visíveis de tortura. 

 

Segundo o jornalista Orlando Caboré, que reuniu informações de pessoas que 

vivenciaram o acontecimento, na noite que o jovem foi morto, seu carro foi perseguido 

por uma Rural da PM, na qual os policiais o arrastaram forçosamente para o interior do 

automóvel. O motivo de Nilson ter sido assassinado estava associado a sua descoberta 

sobre os autores do crime cometido contra seu pai. Após a descoberta, Nilson morreu 

sem chance de defesa, como uma queima de arquivo. 

 

O doutor Pedro Militão, que na época também exerceu a profissão de docente 

no Instituto de Educação em Caicó, foi assassinado quando entrava na escola para 

lecionar o Curso pedagógico de formação dos professores. Houve um tiroteio dentro do 

recinto escolar que atingiu este médico. Não se descobriu a identidade dos assassinos; 

imperava a lei do silêncio. 

 

 

 
2.11. Carlindo nas eleições municipais de 1968? 

 

 
 

24  
Edmar vira bode expiatório e condenado a 56 anos de prisão. Tribuna do Norte,    Natal, 28 out. 1971. 

P. 7. 
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Um ano após a morte do doutor Carlindo de Souza Dantas, Caicó se preparou 

para novas eleições municipais, em que o cargo de prefeito foi disputado por Francisco 

de Assis Medeiros em oposição ao deputado estadual Manoel Torres de Araújo. Ambos 

os indivíduos pertenciam ao partido da Aliança Renovadora Nacional (ARENA). 

Francisco de Assis Medeiros, mais conhecido como Dr. Chiquinho, tinha sido amigo e 

advogado de Carlindo Dantas. Medeiros foi procurado por Raimundo de Souza Dantas, 

pai de Carlindo, Ermídio Germano da Silva e por Darci Lúcio da Fonseca, ricos 

fazendeiros que desejavam que ele fosse o próximo prefeito de Caicó. Eles se reuniram 

no dia 14 de janeiro de 1968 na Granja Caiçara, cujo dono era Adjunto Dias, para 

anunciarem a candidatura de Francisco Medeiros para a população caicoense. 

 

A campanha eleitoral de 1968 foi marcada por um forte sensacionalismo entre 

Francisco Medeiros e os eleitores caicoenses: uma campanha que tinha como finalidade 

a recordação de Carlindo Dantas. Dr. Chiquinho tomou como símbolo da sua campanha 

a bandeira de cor vermelha, que representava o dinartismo, e a preta que simbolizava o 

luto e o sacrifício de Carlindo; eram cores de profundo significado mítico. Porém, a cor 

preta ganhou mais força entre o povo; os debates nos palanques e na Rádio Rural 

tiveram como temática principal o assassinato de Carlindo em 1967. 

 

Desde o início da sua candidatura, o Dr. Chiquinho declarou abertamente que 

“Carlindo era a sua bandeira, sua estrutura, sua força, seu poder e a sua vitória, pois 

Carlindo vivo foi invencível, morto ninguém o derrotará” (MEDEIROS, 2000, p.15). 

Nessa época, a Radio Rural foi um dos meios de comunicação mais usados para a 

realização de propagandas eleitorais. A Rádio Rural se tornou a líder de audiência em 

épocas de eleição. Prefeitos, vereadores, deputados e senadores transformaram esse 

veículo extremamente eficiente e popular em uma espécie de cabo eleitoral. 

 

A Emissora de Educação Rural, criada por José Celestino Galvão em 1954, foi 

o espaço onde se digladiavam verbalmente os candidatos durante as entrevistas. Uma 

emissora cuja audiência começava em Caicó e ia até ao estado da Paraíba. A Rádio 

realizava programas que informavam a população caicoense sobre questões sociais, 

econômicas, políticas e culturais da sua cidade, de estados vizinhos e até mesmo de 

outros países. Esse meio de comunicação proporcionou uma maior consciência política 

diante dos problemas sociais, pois foram espalhados alto-falantes pelos bairros da 

cidade.  Desde então, Francisco de Medeiros contratou Samuel Fernandes, um radialista 
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que dirigiu toda a campanha. Este locutor também se apropriou do idealismo que tinha 

como base honrar a memória do finado Carlindo. Samuel alcançou popularidade em seu 

programa na Rádio Rural através de uma crônica que ele recitou com o título “Saudade 

de Carlindo”. A crônica dizia o seguinte: 

 

Párias do destino, execrados da sorte. Calcetas da miséria, chorai a vossa 

imensa desventura. E de joelhos em terra, olhos fitos no Azul, exclamai como 

o poeta: Meu Deus! Meu Deus! Bendito seja o teu nome porque nos desde a 

chorar. Soluçai, corações: vosso pranto é gratidão. Soluçai: Carlindo viveu 

para ser médico e morreu para ser saudade. (MEDEIROS, 2000, p. 92). 

 

Essa crônica foi uma adaptação de uma homenagem escrita por Ezequiel Luís 

Wanderley ao Padre João Maria, um santo popular. Chiquinho argumentou que esse  

tipo de adaptação “é um fenômeno comum quando o povo deseja exaltar literariamente 

os seus ídolos e santos”. Em uma entrevista realizada no mês de agosto de 1968 com 

Francisco Medeiros, transmitida pela Rádio Rural, foram feitas muitas perguntas ao 

candidato. Um dos questionamentos foi este: ao utilizar o nome de Carlindo para obter 

votos, por que não trabalha como ele trabalhava e por que não recebe as pessoas da 

forma atenciosa como ele recebia? A resposta do candidato a prefeito foi: 

 

Ora contra Carlindo, o pai dos sofredores e aflitos, o médico dos 

desassistidos, contra ele que era toda dedicação em socorro de quantos o 

procurassem, havia os que nutria tanto ódio, a ponto de o mandarem matar, 

quando estava no apogeu da sua popularidade. Avaliem meus caros ouvintes 

quando devo aguçar, com meu discurso carlindista. Por isso mesmo posso 

afirmar, se o ódio, que hoje contra mim se volta, não tivesse roubado a vida, 

seria o prefeito de Caicó este ano e, em futuro não muito distante o 

Governador do Estado. Pelo voto Carlindo ocuparia todos os cargos para os 

quais fosse indicado por seu partido. Ninguém o venceria nas urnas, porque 

nunca existiu político mais popular nem mais caridoso médico do que ele.  

Estou falando dele, mas para defender sua memória do que para conquistar 

votos, pois os votos que eram dele não precisam ser conquistados. São votos 

fiéis, de pessoas humildes, eternamente agradecidas e leais. Votos de quem 

amam. De quem não esquece nunca (MEDEIROS, 2000, p. 170). 

 

O discurso carlindista mencionado por Medeiros na sua defesa durante a 

entrevista significou que, no decorrer da campanha, surgiram duas correntes: uma 

carlindista, associada às pessoas pobres que permaneceram gratas a Carlindo pelas suas 

práticas caridosas, bem como os políticos e amigos próximos. A segunda    corrente, por 
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sua vez, era anti-carlindista, cujos adeptos eram médicos e políticos adversários de 

Carlindo, que acreditavam que não existia caridade no exercício da sua  profissão, 

apenas interesses próprios, com o intuito de realizar autopromoção política. Para esses 

indivíduos, Francisco não hesitou em afirmar que os anti-carlindistas se encontravam  

em situação de carlindofobia. 

 

Quanto mais se aproximava as eleições, o Dr. Chiquinho e seus partidários se 

empenhavam na conquista da vitória. As eleições municipais eram caracterizadas pela 

compra de votos, no entanto, segundo o advogado na sua campanha, isso não ocorreu, 

pois seus eleitores não vendiam ou trocavam seus votos. Isto não deixou de lado o fato 

de que, no ano de 1968, a população de Caicó se encontrava em “estado de  

calamidade”. Muitas pessoas pobres recorriam aos candidatos suplicando feiras, roupas, 

registros de nascimento e de casamento, passagens e receitas médicas. Esses indivíduos 

aproveitavam as campanhas eleitorais, pois sabiam que, terminadas as eleições, muitos 

políticos se omitiam das suas responsabilidades com a população carente. 

 

Francisco Medeiros finalizou sua campanha com o Comício da Saudade, 

realizado ao lado do Caicó Esporte Clube, local onde foi assassinado Carlindo. Foi um 

comício programado para o dia 28 de outubro de 1968, data de aniversário da morte de 

Carlindo Dantas. O comício da saudade foi divulgado pela Rádio Rural uma semana 

antes. Tudo foi bem planejado pela Arena Vermelha para que o dia 28 de outubro  

ficasse na memória do povo caicoense. O povo emocionado com a lembrança  do 

médico Carlindo Dantas, levantava com entusiasmo as bandeiras vermelha e preta. 

Houve intensa movimentação neste dia; candidatos e eleitores celebraram uma missa 

destinada a Carlindo; tal celebração foi realizada na Catedral de Sant’Ana. 

 

Após a missa, todos se direcionaram ao cemitério Campos Jorge a pé com a 

finalidade de realizarem uma visita ao túmulo de Carlindo. Além de parentes e amigos, 

também se encontravam neste evento os parlamentares Dinarte Mariz e Grimaldi 

Ribeiro, que faziam parte da cúpula política da época. Chegando ao cemitério e próximo 

à sepultura do finado Carlindo, senadores e deputados pronunciaram vários discursos. À 

noite, por volta das 20h, iniciou-se o comício da saudade, na Avenida Coronel 

Martiniano. Os discursos proferidos pelos correligionários enfatizavam a vida de 

Carlindo, como sua infância, sua profissão e sua morte. Também associavam o médico 

ao Dr. Chiquinho; se dependesse exclusivamente de Carlindo, o prefeito seria Francisco 
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de Medeiros, seu amigo da infância. O discurso proferido pelo candidato à prefeitura de 

Caicó foi: 

 

É aqui em praça pública, voltados para o sangue de Carlindo e Aníbal 

derramado naquela calçada, desenhando a grande bandeira vermelha de luta e 

de coragem que tremulará eternamente nas mãos desse povo, é aqui senador  

o lugar propicio para a ratificação dos compromissos com o povo. Esta é uma 

noite de saudade, saudade de Carlindo Dantas, o médico dos pobres que há 

um ano foi barbaramente assassinado pela inveja dos fracassados e covardes. 

Do céu ele deve está nos contemplando e ouvindo, agitado como sempre, 

bandeira vermelha numa das mãos, acenando com a outra o V da vitória. Do 

céu continua nos ajudando e inspirando. Do céu continua servindo o seu povo 

pelo exemplo de bravura, de dedicação e de amor a sua gente, especialmente 

aos mais pobres. Ele representava o que tínhamos de mais autêntico em 

espirito caritativo e em competência profissional. Vivo, era o médico mais 

solicitado, morto é quase um santo, porque é a lembrança inapagável, a 

imagem permanentemente adorada no coração dos amigos. É lágrima das 

mães desamparadas, das crianças doentes dos que não tem hospital nem leito, 

é a lágrima de todos, porque a todos serviu e atendeu. Sejam para  ele, 

amigos, as nossas orações hoje, as nossas preces nas horas difíceis. Para os 

bandidos que o mandaram matar restarão maldição e escárnio do povo e a 

condenação divina (MEDEIROS, 2000, p. 278). 

 

A campanha do ano de 1968 estava encerrada com o grito de Francisco 

Medeiros e do povo que bradaram em alta voz: 

 
Viva Carlindo! 

 

Imortalizado na memória do povo, viva Carlindo! 

Vivo nunca o venceram, viva Carlindo! 

Morto não o vencerão, viva Carlindo. 

(MEDEIROS, 2000, p. 292). 

Constatamos que Carlindo Dantas foi o centro da campanha municipal do Dr. 

Chiquinho, que contribuiu para a construção da imagem de Carlindo como um herói ou 

um santo. Aquele que estava no céu acenando com a mão o V da vitória, ao passo que 

continuava a ajudar o povo carente de Caicó. Houve um grande    investimento na figura 
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de Carlindo que certamente resultou na vitória de Francisco de Medeiros para o cargo  

de prefeito em Caicó. 

 

A lembrança inapagável e a saudade de Carlindo foram motes característicos 

do discurso de Medeiros. Não restam dúvidas que Carlindo, mesmo morto, esteve 

presente na campanha de 1968 através dos discursos que levaram os mais necessitados a 

acreditarem que, votando em Francisco, estavam vingando a morte do médico dos 

pobres. Portanto, a morte de Carlindo constantemente rememorada foi, ao longo do 

tempo, santificando-o. Aos seus adversários restaram o escárnio do povo e a  

condenação divina. As rezas e preces nas situações difíceis foram incentivadas por Dr. 

Chiquinho desde 1968, construindo na consciência do povo caicoense uma nova 

identidade para Carlindo Dantas. Carlindo passou a ser imortalizado pelo povo: “vivo 

ninguém o venceu, e morto não o vencerão” – frase citada por mais de uma década e 

confirmada no século XXI através da adoração realizada no túmulo de Carlindo, que se 

tornou para o seridoense um milagreiro de cemitério. 
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3. MEMÓRIA E DEVOÇÃO NO CEMITÉRIO CAMPOS JORGE 

 

 

 
“O efeito da memória é levar-nos aos ausentes, para que 

estejamos com ele, e trazê-los eles a nós, para que estejam 

conosco”. 

 

Padre Antônio Vieira. 

 

 

 

3.1. Rituais fúnebres no cotidiano das sociedades do século XVI a XIX 

 
Jean-Claude Schmitt (1999), escrevendo sobre a relação dos vivos com os 

mortos na Idade Média, notificou que essa relação depende de como se estrutura as 

sociedades em cada época. As visões, os sonhos e as aparições de fantasmas tornaram- 

se frequentes no imaginário medievo. Os indivíduos descreveram as almas, os lugares e 

o dia em que elas apareceram aos vivos, originando uma autobiografia dos fantasmas. 

Segundo o autor, desenvolveu-se uma “memória litúrgica” que estava representada, 

particularmente, nas missas do sétimo dia e nas preces recitadas pelos vivos em prol dos 

mortos. No entanto, essa memória tinha como finalidade rememorar o ente querido para 

depois esquecê-lo, pois o retorno de quem já morreu significava que a alma não estava 

em bom lugar. 

 

Os fantasmas medievais eram majoritariamente os mortos que, por causa da 

negligência de algum parente, não obtiveram um ritual funerário na passagem para o 

além. A alma volta e torna impossível o esquecimento através das perturbações que ela 

provoca na rotina dos cristãos. 

 
O funcionamento social da memória dos mortos na época medieval se 

constitui como a memória das sociedades. Perguntar-nos-emos como os 

homens do passado procuraram lembrar-se de seus defuntos, mas sobretudo 

esquece-los, e como alguns mortos especiais, porém mais na imperfeição que 

na santidade aparentemente se rebelavam contra a vontade de esquecimentos 

dos vivos, revivificavam suas lembranças, invadiam seus sonhos, 

assombravam suas casas (SCHMITT, 1999, p. 21). 
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Desde o século XI, a Igreja Católica, através de uma literatura visionária 

mística, foi propagadora dos relatos sobre aparição de fantasmas inserindo a sociedade 

medieval no trabalho do luto e na busca de uma boa morte cristã. As almas visitavam os 

indivíduos de maneira anônima ou, em muitos casos, revelavam seus nomes. Elas 

apareciam através de sons e ruídos ou se davam a conhecer com os traços corporais pelo 

vivo. Eram almas penadas, as quais voltavam ao plano terrestre rogando a 

solidariedades dos seus parentes que, através das práticas penitenciais, possibilitavam  

ao defunto um descanso em paz. Outros mortos se manifestavam para protestarem  

contra as escolhas que os vivos realizavam na terra. O retorno dos defuntos levou as 

comunidades medievais a reorganizarem o seu cotidiano mediante a situação do morto 

no além. 

 

Schmitt abordou sobre “o tempo dos fantasmas que é o tempo da memória  

viva, do luto, e se esgota com o estoque de missas previsto no testamento” (SCHMITT, 

1999, p. 192). Isto revelou que os anos dos sofrimentos de uma alma no além eram 

diminuídos conforme o tempo dos sacrifícios praticados pelos vivos. Além disso, os 

fantasmas possuíam um tempo individual, ligado ao momento do seu falecimento, e um 

coletivo, marcado pelo calendário eclesiástico. Dessa maneira, as almas se  

manifestavam em dias correspondentes ao aniversário de morte ou nas festas litúrgicas, 

como o dia de Finados, principal celebração cristã dos defuntos. Apareciam durante a 

manhã para apelar à ajuda ou agradecer pelos benefícios particulares dos vivos. Embora 

as visões de fantasmas fossem mais constantes no período noturno, porque segundo a 

tradição as noites significavam “trevas e eram povoadas pelas almas privadas da 

iluminação de Deus” (SCHMITT, 1999, p. 200). 

 

Ressalta-se ainda que os defuntos estiveram associados ao local em que os 

vivos confirmavam as visões dos fantasmas: o espaço da sepultura e o lugar imaginário 

ligado ao purgatório. Muitos dos mortos preferiam os lugares familiares e íntimos,  

como a sua própria casa e o seu quarto, apresentando-se de maneira identificável.  

Outras almas revelavam-se próximas dos seus túmulos porque não se desligavam 

totalmente dos seus restos mortais. 

 

A geografia na Idade Média, conforme Schmitt, era composta por aldeias que 

centralizavam a Igreja Católica. Próximo às habitações estavam os aglomerados de 

sepulturas que constituíam de forma precária um cemitério a céu aberto. “As  sepulturas 
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eram anônimas e eram esvaziadas para dar lugar a novos corpos” (SCHMITT, 1999, p. 

205). Os vivos continuamente atravessavam o cemitério quando iam à igreja, ou quando 

se dedicavam as atividades seculares. Era um espaço fantasioso, no qual as aparições de 

almas individuais ou coletivas levavam os indivíduos a devoção aos mortos. 

 

A partir do século XIII, o setor eclesiástico investiu na Doutrina do Purgatório 

para justificar o retorno dos fantasmas à terra. A crença em um lugar intermediário no 

imaginário cristão orientou o comportamento dos vivos a partir de uma “espacialização 

do pensamento”, processo apresentado por Jacques Le Goff (1993). As estruturas 

mentais do espaço transformaram o pensamento cristão da época, unindo as “sociedades 

dos vivos e a sociedade dos mortos”. A ideia de Purgatório consistia em um lugar onde 

as almas purgavam os seus pecados. Era um “Destino Catológico”, no qual, os mortos 

esperavam a ajuda espiritual dos vivos na abreviação dos seus sofrimentos.  Era um 

lugar no qual os indivíduos teriam uma segunda chance, mediante os sufrágios 

praticados pelos que ficaram na terra. Não existiria na “cartografia do além” apenas o 

Céu e o Inferno, mas um terceiro lugar, onde as almas conquistariam a vida eterna. 

 

No purgatório, as almas eram punidas e responsabilizadas pelos pecados 

veniais. Estes eram pecados perdoáveis cujas penalidades estavam ligadas aos castigos 

do fogo e da água. “É a provação principal sofrida pelos mortos, a passagem alternada 

entre o quente e o frio” (LE GOFF, 1993, p.23). O fogo, por sua vez, se constituiu como 

um símbolo de expurgação e de purificação das almas aflitas. Apesar das angústias das 

quais o defunto padecia, o purgatório se constituía também como um lugar de  

esperança, já que o morto não estava condenado totalmente. 

 

A crença no purgatório implica na crença da imortalidade e na ressurreição 

em que algo de novo para um ser humano pode acontecer entre a sua morte e 

a sua ressurreição. É um suplemento de condições oferecidos a certos homens 

para que alcancem a salvação. O purgatório é um inferno temporário que 

lembra os tormentos infernais merecidos pelos pecados cometidos de maneira 

menos grave, porque foram apagados parcialmente pelo arrependimento e a 

penitencia, seja porque somente em parte mancharam uma vida animada pelo 

amor a Deus. (LE GOFF, 1993, p. 412). 

 

Foi a partir dessa doutrina que a Igreja Católica consolidou um conjunto de 

valores cristãos a serem seguidos pelas comunidades medievais. Os eclesiásticos 

difundiram  uma  moral  religiosa  que  resultou  na  criação  de  um além-intermediário. 
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Nesse caso, os esforços dos vivos na realização de missas, esmolas e preces se tornaram 

indispensáveis à salvação das almas que se encontravam no purgatório. Os rituais 

funerários foram organizados pelas irmandades – associações leigas das quais os 

indivíduos tornavam-se membros e contribuíam com seus bens para que o 

funcionamento fosse adequado aos seus anseios. O objetivo cristão era o de garantir  

com antecipação um sepultamento digno ao morto; haviam várias irmandades, algumas 

compostas por elites e outras criadas para suprir as necessidades dos pobres e dos 

escravos. 

 

No Brasil, as mais conhecidas dessas instituições eram as Irmandades do 

Santíssimo Sacramento, a Irmandade das Almas e a Irmandade dos Pretos. Pertencer a 

uma confraria “estabelecia uma condição de superioridade perante os demais indivíduos 

da sociedade” (COELHO, 2000, p. 14). Desde então, a preparação para a morte tornou- 

se obrigatória nas comunidades religiosas; não somente as irmandades, mas cada 

membro da família mantinha um papel importante na organização dos festejos 

funerários. Às mulheres cabiam as tarefas de cozinhar, costurar a mortalha e ornamentar 

o espaço doméstico com objetos sagrados e imagens dos santos católicos, pari passo, os 

homens se concentravam em torno do moribundo para confortá-lo na hora da morte. 

 

A escolha da mortalha era essencial no cortejo fúnebre; a vestimenta do morto 

já era escolhida por ele em vida e mencionada em testamento. Geralmente a mortalha 

era semelhante às roupas usadas pelos santos de sua devoção. As cores dessas 

vestimentas geralmente eram brancas, demonstrando o arrependimento dos pecados e o 

anseio pela luz divina. Também eram realizadas visitas de clérigos às casas do 

moribundo, e considerava-se a eucaristia como a provisão espiritual da viagem para a 

eternidade. Além dos padres, faziam-se presentes as carpideiras, que eram mulheres 

contratadas para afastar a influência dos maus espíritos do falecido. 

 

Outras providências eram tomadas para o velório que, aliás, era visto como  

uma festa e, como tal, eram enviadas cartas-convites pelos familiares do morto. Estas 

tinham como finalidade a confirmação do poder aquisitivo do morto através da 

quantidade de convidados presentes no sepultamento, que se constituiu como um 

verdadeiro espetáculo, requerendo a iluminação através das velas e dos foguetes e a 

alegria através das músicas, das comidas e das bebidas. Era uma produção funerária que 
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interessava não somente ao morto, mas aos vivos que se preocupavam com o destino 

final das almas. Assim, 

 

O cristianismo incute aos seus fiéis a ideia de que existe com toda certeza 

uma vida após a morte física e que esta nova forma de viver, sem sofrimento 

e sem percalços, seria sempre correspondente ás ações praticadas pelos 

tementes aqui na terra. Desejavam-se alcançar a felicidade eterna deveriam 

fazer por merecê-la. Homens e mulheres são atraídos ao cristianismo como 

lugar ideal para se professar a fé e obter o privilégio da vida eterna. Pois 

aqueles que não estivessem totalmente envolvidos com as práticas cristãs 

correriam o risco da condenação definitiva (COELHO, 2000, p. 71). 

 

Essa mentalidade cristã que levou os fiéis a se encarregarem na preparação de 

uma boa morte para os entes queridos também estava associada ao cuidado com os 

restos mortais. Uma fé que contribuiu para elevar o corpo a uma alta dignidade, 

colocando o corpo de Cristo no centro da piedade cristã. Segundo Jacques Gélis (2008), 

originou-se nessa época um culto da Paixão onde era explorada a imagem de Cristo – 

ultrajado para salvar os pecadores. O desenvolvimento desse culto possibilitou a 

devoção às relíquias, já que os objetos que simbolizavam o sofrimento de Jesus eram 

considerados dignos de veneração. A Cruz, a coroa de espinhos e a lança foram os 

instrumentos que desfiguraram o corpo do Redentor, e esta flagelação estava presente 

nos membros estigmatizados. 

 

“A imagem de um corpo agredido, torturado, é colocada com certa 

complacência aos olhos dos fiéis” (GÉLIS, 2008, p. 33). Potencializava-se uma devoção 

evocando a sensibilidade dos cristãos que enxergaram na figura sangrenta de Cristo, 

uma imagem miraculosa capaz de curar não somente as doenças terrenas, mas os 

problemas espirituais. Os fiéis diante da representação do “Homem das Dores” eram 

conduzidos à compaixão. O corpo de Cristo possuiu um valor místico, do qual 

emanavam milagres e certos efeitos terapêuticos, pois ele era o “médico do corpo e da 

alma”. A partir do século XVII, intensificou-se a adoração ao Corpus Christi, que 

significava o desejo de uma religião mais pessoal. Nesse momento, não bastava apenas 

honrar as imagens do Salvador, mas inscrever no próprio corpo as chagas divinas. 

 

A imitação dos sofrimentos de Cristo tornou-se predominante nesse século, 

pois submeter seu corpo à duras privações era sinal de uma espécie de mérito 

santificante. O desprezo pelo corpo em prol de uma purificação da alma representava   a 



129  

eleição dos indivíduos que assumiam o posto de mártires. “Jejuns, macerações e 

desfigurações mostrava que o corpo era constantemente vigiado e coagido, e foi o meio 

mais seguro de assemelhar-se ao Redentor” (GÉLIS, 2008, p. 60). Os indivíduos eleitos, 

ao permitirem que a sua carne fosse mortificada com doenças terrenas, eram  

santificados pelas comunidades medievais. Os membros do seu corpo eram divididos, 

tornando-se relíquias as quais conservavam uma carga sacral. Os cristãos, por sua vez, 

mantiveram um contato direto com essas relíquias, que eram tocadas e beijadas pelos 

fiéis. Esses corpos miraculosos, como foram também denominados pela tradição cristã, 

operavam milagres a todos aqueles que acreditavam na cura imediata. A fragmentação 

desse corpo pela Igreja era assistida pelos fiéis que se reuniam em torno do túmulo do 

santo. Essas visitas coletivas ao “cemitério comunitário” possibilitava a perambulação 

dos vivos na morada dos mortos. 

 

No entanto, esse contato direto com os restos mortais do santo passou por uma 

transformação no início do século XVIII, momento em que a Igreja Católica decidiu 

restringir esta relação porque acreditava que essa prática comprometia a ressurreição  

dos corpos, por isso os membros sagrados foram postos em relicários fechados e 

distantes do contato com os vivos. 

 
O intercâmbio entre vivos e mortos pode funcionar segundo novas regras; os 

vivos fazem ações de graças pelo repouso dos defuntos e estes intercedem 

pela salvação dos vivos. Essa mutação do espaço da morte, que corresponde a 

uma transformação da consciência da vida, vem acompanhada de novos 

costumes, em particular da escrita. Sentenças são afixadas em cima de um 

muro de ossadas anônimas e solidárias. Se esse bloco cimenta a memória e a 

fé religiosa de uma comunidade, ele não exclui a individualização da 

lembrança. Mesmo morto, o santo continua sendo objeto de veneração. Seu 

corpo é o receptáculo do sagrado, um corpo de relíquia, objeto de devoção. 

Porque o corpo santo também é marcador identitário (GÉLIS, 2008, p. 102) 

 

A transformação no espaço da morte estava relacionada com a modernização. 

Nesse século, os discursos sobre a disciplina nos cultos aos mortos e o respeito que os 

indivíduos deveriam ter com seu próprio corpo demonstraram uma nova consciência 

social. “O cristianismo valorizou o indivíduo, mas ele se sentia solidário do corpo 

coletivo da linhagem. E o que o clero se propunha era subtrair esse corpo individual à 

influência do corpo comunitário, para preparar o fiel para os fins últimos” (GÉLIS, 

2008, p.124).  Os indivíduos passaram a se preocupar com a saúde dos    seus corpos em 



130  

protegê-los das doenças contagiosas e mortais. Procuravam-se soluções externas para 

isentar os corpos dos sofrimentos físicos. Essa nova visão de mundo remetia as 

mudanças nos ritos direcionados aos mortos. 

 

3.2. Transferências dos corpos das Igrejas para os cemitérios 

 
Segundo Karina Jorge (2006), no início do século XIX, cidades brasileiras tais 

como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador mantinham o estilo tradicional de 

uma hierarquia social implantada pela colonização. Um dos problemas a ser resolvido 

nesta época correspondia às condições socioambientais do Brasil. As questões sobre 

salubridade formaram um movimento higienista, que teve como finalidade organizar a 

saúde pública nacional. A cidade de São Paulo foi o exemplo de um espaço marcado 

pela sujeira, a transição de animais pelas ruas e pela tradição dos enterros dentro das 

igrejas. As condições dessas localidades provocavam o desenvolvimento de doenças nos 

indivíduos através do contato com um ambiente contaminado. Higienizar o espaço fazia 

parte do projeto de modernização e urbanização em um caráter civilizatório. Esses 

higienistas estabeleceram “uma legislação sanitária que regularia o comportamento 

coletivo da população urbana” (JORGE, 2006, p. 91). 

 

A civilização almejada pelos intelectuais do século XIX afetou muitos 

costumes enraizados nas populações desse período. A tradição de enterrar os mortos 

dentro das igrejas, que perdurava desde o século XVI, foi questionada por uma 

mentalidade que secularizava o comportamento religioso dos indivíduos. Por muito 

tempo vigorou as famosas “igrejas-cemitérios”, nas quais os defuntos eram enterrados 

nas suas mediações como a garantia de vida eterna. Essa forma de sepultamento 

propagava várias epidemias, tais como a cólera e a varíola, que se alastraram, 

principalmente, na cidade de São Paulo. Na maioria dessas “igrejas-cemitérios” não 

havia bancos; os fiéis sentavam-se no chão, em contato direto com os corpos em 

decomposição. Esses corpos eram responsáveis por miasmas prejudiciais à saúde 

pública e que, por isto, deviam ser eliminados do convívio dos vivos. 
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A teoria miamástica do conhecimento dos profissionais que atuavam no 

campo da medicina atribuíam a possível origem das doenças a instalação de 

partículas contaminadoras proveniente de matéria orgânica em decomposição 

presente no ar fétido, não devendo, portanto, a prática dos sepultamentos 

continuar a ser incentivada, pois seria danosa a saúde pública. O projeto 

regulamentou os enterros no interior dos templos transparecendo apenas a sua 

preocupação religiosa e econômica, em defesa da população pobre da cidade 

(JORGE, 2006, p. 98). 

 

Os surtos de epidemias provenientes da Europa, e que se fizeram conhecidas 

em território brasileiro a partir do século XVIII, preocupavam os médicos desta época.  

É neste século que se iniciaram as discussões sobre a construção de locais específicos 

para os mortos. As sepulturas nos recintos das igrejas eram onerosas aos indivíduos 

pobres e aos escravos – que eram enterrados fora dos templos. Além disto, os mortos 

infectados por doenças contagiosas não poderiam se misturar com os mortos sepultados 

nos templos. Tais questões possibilitaram a origem do Cemitério dos Aflitos, na cidade 

de São Paulo, no ano de 1775. Esse cemitério foi administrado pela Igreja Católica e 

destinado somente aos suicidas, aos judeus, às prostitutas, aos criminosos e aos 

escravos. “Contava ele com uma capela no fundo com a imagem de Nossa Senhora dos 

Aflitos” (JORGE, 2006, p.101). 

 

O Cemitério dos Aflitos não foi considerado pelas autoridades religiosas como 

solo sagrado, pois ali se recebiam os corpos indesejáveis. Apesar da falta de 

infraestrutura do local e do descaso dos padres com relação aos mortos lá enterrados, 

podemos constatar que este cemitério foi um ensaio que motivou às teorias higienistas. 

Tendo em vista que, a partir deste cemitério, a comunidade médica percebeu que o ar 

fétido que pairava nas zonas urbanas era ocasionado pela deterioração dos corpos 

mantidos nos templos, percebeu-se que a formação dos cemitérios era uma das soluções 

para as chamadas doenças infecciosas. Neste sentido é que a partir do século XIX os 

médicos travaram uma batalha com o poder eclesiástico e com a sociedade 

conservadora. Os sanitaristas buscavam reformas funerárias, difundindo um discurso em 

que era necessária a formação dos cemitérios, onde os cadáveres seriam enterrados sem 

causar doenças mortais. Pretendia-se não somente a eliminação das epidemias, mas 

também a limitação do controle da Igreja sobre os indivíduos. 
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A criação dos cemitérios seguiu modelos predominantes na Europa, onde  

foram construídos longe de fontes aquíferas e de ambientes arejados, buscando a 

individualização dos corpos em suas sepulturas. Dentre essas modificações também 

estava a proposta que os mortos seriam conduzidos aos cemitérios em caixões fechados, 

combatendo as doenças transmitidas pelo morto. 

 
Ao contrário do que acontecia nas igrejas, o cemitério possibilitava a 

individualização dos cadáveres, visto que teriam seus próprios endereços 

dentro desse espaço, e ele seria perpétuo. Qualquer momento, os familiares 

poderiam localizar seus falecidos, pois a cova poderia ser adquirida como 

uma propriedade. Essa possiblidade de localização e perpetuação da 

sepultura, individual ou familiar, representava uma modificação significativa 

entre os vivos e os mortos (JORGE, 2006, p. 141). 

 

Desde os anos de 1830 foram promulgadas leis em São Paulo que 

determinavam à câmara municipal o incentivo para construção dos cemitérios. O 

cemitério da Consolação, construído em 1858, foi o primeiro cemitério público da  

cidade de São Paulo que recebeu os mortos com características específicas, tendo em 

vista que, com o surgimento dos novos locais de enterramento, aprofundou-se a 

distinção social e religiosa do defunto. Além disto, existia uma preocupação com a 

arquitetura dos túmulos. Os indivíduos que eram enterrados nesses espaços deviam ser 

batizados na religião católica. 

 

No projeto da formação do Cemitério da Consolação ficou regulamentado que 

haveriam muros dificultando a passagem do vento com focos miasmáticos em direção à 

cidade. Também foi estabelecida uma divisão interna, que separava os jazigos dos 

mortos segundo a classe econômica a que pertenciam. Além disto, designou-se que  

neste local deveria haver tanto uma arborização quanto presença constante de 

policiamento. Nenhum corpo entrava ou saia dos cemitérios sem a autorização das 

autoridades competentes. Apesar da mobilização dos médicos em promover medidas 

preventivas, esses cemitérios eram considerados pela sociedade católica como uma 

ofensa às doutrinas eclesiásticas. Foram realizados vários abaixo-assinados com 

assinaturas de comuns e de autoridades religiosas, posicionando-se contrários aos novos 

enterramentos. 

 

Nesse sentido, no ano de 1836, ocorreu em Salvador a Revolta da Cemiterada, 

representando   o  exemplo  visível  de   que   a   população  não  aceitava   as   reformas 
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funerárias. O governo da Bahia decretou a lei que permitiu a edificação do Cemitério 

Campo Santo. A sociedade baiana, inconformada com essa norma, uniu-se às 

irmandades e organizaram uma procissão em direção à sede do governo requerendo a 

anulação do decreto. Em seguida, os manifestantes dirigiram-se para o Campo Santo, 

que foi demolido pelos cristãos, como mostra a citação em seguir: 

 
No campo Santo o estrago foi quase completo, e os manifestantes não 

gastaram somente uma hora, mas quase toda a tarde. De acordo com os 

peritos chamados a avaliar os danos, os manifestantes utilizaram 

“instrumentos contundentes ou instrumentos próprios de oficina de 

construção, e em alguns lugares bem se vê ser somente impelidos pela força 

empregada” (REIS, 1991, p. 17). 

 

Retirar os mortos do solo sagrado representava um desrespeito com as crenças 

populares. As percepções de que a alma encontraria o paraíso estava ligada a um 

conjunto de rituais que começava desde o testamento até a escolha da sepultura. A 

sepultura foi parte importantíssima no imaginário da morte, pois se acreditava que, 

quanto mais próximo o defunto estivesse do altar, dos santos canonizados, mais seria 

rápida a sua passagem pelo purgatório. Desta maneira, as igrejas eram os locais mais 

procurados pelos indivíduos, porque lá estavam os santos oficializados que intercediam 

pelos pecadores. 

 

Se a escolha da igreja e do tipo do túmulo podia variar, havia uma atitude 

comum a todos: o desejo de enterro em igreja. Ser enterrado fora era sinal de 

grande infortúnio. Os vivos tudo faziam para que os mortos fossem dados 

enterro eclesiástico. Em muitas sociedades ainda prevalece à noção de que a 

realização dos rituais funerários adequados é fundamental para a segurança 

dos mortos e vivos, pois a morte não é vista como um ato instantâneo, e sim 

uma transição desse mundo para outro (REIS, 1991, p. 192). 

 

Apesar da intransigência da sociedade conservadora da época, vários 

cemitérios foram construídos. Os indivíduos, mesmo diante de novos costumes, 

mantiveram seu contato com os mortos; desta forma é que não esqueceriam seus entes 

queridos que partiam do plano terrestre. Com a movimentação intensa rumo aos 

cemitérios, os industriais começaram a doar mais terrenos para a formação de novos 

cemitérios. Esses industriais visavam o investimento de capitais, porque as áreas dos 

locais  de  sepultamentos  foram  valorizadas  pelas  autoridades  civis,  que construíram 
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redes de transportes e de comunicação. Em torno desses cemitérios foram surgindo 

casas e edifícios, originando uma urbanização que atraiu a infraestrutura governamental. 

 

 

 
3.3. Cemitérios como espaços de recordação 

 
A reivindicação da memória superou o receio que os indivíduos do século XIX 

experimentaram com a construção dos cemitérios. O que importava para os vivos era 

recordarem seus mortos. Originaram-se novos estilos de pompa funerária, estabelecendo 

uma situação individualista na qual os ricos possuíam seus próprios caixões, sepulturas 

perpétuas e catacumbas. A urbanização iniciada nessa época teve no cemitério um dos 

principais espaços que simbolizou o progresso nacional. 

 

As sepulturas desempenham a função da morada terrena do  defunto, 

conferindo a identidade do morto ali enterrado. Não bastava somente colocar os restos 

mortais dentro dos túmulos, era necessário identificar esses espaços como lugares de 

pertencimento. Por isto, uma nova concepção estética da morte marcou este século, no 

qual os abastados investiram verdadeiras fortunas em sepulturas suntuosas. 

 

Segundo André Luiz Rosa Ribeiro (2005), a construção dos jazigos foi uma  

das formas de perpetuação da memória daqueles que não deveriam ser esquecidos pelos 

vivos. Esses jazigos foram construções criadas pelas famílias burguesas que gozavam  

de alto poder aquisitivo. O mausoléu também representava uma herança repassada de 

geração em geração, caracterizado por uma arquitetura que enaltecia os mortos 

enterrados nesse local. Esses jazigos funcionavam como um substituto do teto 

eclesiástico, deslocado para um espaço mais secular. 

 

O habitat póstumo confirmava a posição social do defunto, dando a ele um 

espaço confortável semelhante ao que ele teve em vida. Na medida em que haviam altos 

investimentos nas sepulturas, os cemitérios tornaram-se os espaços onde se 

aprofundaram as distinções sociais. Esse espaço passou a ser organizado segundo a 

categoria do defunto. Quanto mais bens o morto havia possuído mais pomposa era a sua 

sepultura; tratava-se de uma verdadeira hierarquia entre os mortos no solo cemiterial. 

Nessas sepulturas foram colocadas estátuas de anjos que simbolizavam a proteção do 

túmulo. As imagens dos santos católicos também eram predominantes nesses locais, e 
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confirmavam que o morto obteve a intercessão divina no descanso em paz. Além disso, 

objetos decorativos faziam parte nos cultos destinados aos mortos. A cruz era um 

símbolo predominante, já que notificava propriamente a redenção do homem. 

 

Flores deixadas nos túmulos constituíam uma tradição que significava a vitória 

sobre a morte e que alma foi conduzida a um lugar de felicidade. Os epitáfios tornaram- 

se fundamentais na rememoração dos mortos queridos pelos vivos. As frases  escritas 

nas lápides dos túmulos buscavam homenagear o morto – “Eternas saudades” era um 

exemplo constante deste tipo de inscrição. Os túmulos, por sua vez, eram contemplados 

com fotografias do falecido. “As fotografias perpetuam a existência do morto, são fotos 

em porcelana cobertas por vidro e encaixadas em molduras de bronze” (RIBEIRO, 

2005, p.130). As imagens tinham como objetivo eternizar na memória a personalidade 

que desejavam conservar do falecido. 

 

Criaram nos cemitérios abertos, as bases para a preservação, através dos 

signos, da memória individual e familiar. O espaço cemiterial deve ser 

concebido como um local por excelência de reprodução simbólica  do 

universo social e das expectativas metafísicas dos membros de uma dada 

coletividade. Esse simbolismo é decorrente de uma forte ligação entre o culto 

dos mortos e a memória individual e coletiva. A prática de culto dos mortos 

fez com que cada indivíduo funcionasse como elo na cadeia da memória  

entre presente e passado, dando um sentido de continuidade às gerações 

através do tempo. As sepulturas representaram a expressão material da 

memória familiar no espaço simbólico do cemitério, dando a impressão de 

eternizá-la perante a sociedade (RIBEIRO, 2005, p. 140). 

 

Esses mortos nas suas sepulturas recebiam visitas com frequência, rompendo o 

assombro que os cemitérios representavam no imaginário popular. Essas visitas eram 

realizadas sem a presença dos eclesiásticos, afirmando a dessacralização da morte. 

Foram essas atitudes que levaram a sociedade burguesa da época a se firmar em um 

contexto urbanizado e modernizado. Estabeleceram de forma laica novos 

comportamentos perante a morte. Segundo Aleida Assmann, essas novas práticas 

estiveram relacionadas às mudanças da memória cultural. Ela também assinalou que a 

caridade praticada em vida pelo defunto e a preocupação dos vivos em oferecer aos 

mortos um sepultamento religioso são recursos que “apaziguam os mortos e evitam o 

retorno perigoso deles à terra”. 
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Manter as lembranças do morto significava que as famílias deveriam conservar 

na memória o nome dos falecidos e repassa-los à posteridade. Essas rememorações, por 

sua vez, são submetidas às recordações dos vivos, pois o ato da recordação partia das 

experiências pessoais, iniciando-se no presente e expandindo-se na recuperação das 

lembranças (ASSMANN, 2011, p. 37). O local de recordação é aquele portador das 

lembranças e “ultrapassa amplamente a memória dos seres humanos”. Esses locais 

estabelecem influências que cruzam as memórias individuais e familiares, gerando 

sensibilidades por parte daqueles que os observam – estes também conservam seus 

mistérios e significados, pois guardam consigo as lembranças afetivas. 

 

Para Assmann os locais de memória estão associados à ideia de sacralidade, ou 

seja, são espaços em que o sobrenatural se apresenta aos homens. Por isso as  

lembranças não estão somente na memória de um grupo, mas estão solidificadas nos 

lugares mantidos pelos valores simbólicos e espirituais. O cemitério se constituiu ao 

longo dos séculos em um espaço da recordação, na medida em que as memórias dos 

mortos eram “construídas, representadas e ensaiadas”. Um local que, ao receber os 

heróis e os mortos especiais era sacralizado pelo imaginário popular. “São considerados 

locais sagrados, as zonas de contato entre os homens e os deuses”    (ASSAMAN, 2011, 

p. 322). Os valores sacros atribuídos ao cemitério foram se materializando através das 

sepulturas dos mortos marcados pela fama que possuíram em vida. É um espaço 

estabelecido por uma “topografia sacramental”, onde se inscreve um texto sagrado que é 

constantemente reelaborado e recordado pelos seus frequentadores. Esse local também 

passa a ser inscrito na própria memória dos devotos, que reconhecem neste espaço uma 

importância simbólica. 

 

O recordar não é um processo inocente, mas se apropria dos meios externos 

para legalizar interesses sociais e culturais. A glória garantiu aos antepassados a 

imortalidade na lembrança dos vivos. Desde então, a fama repousa na ideia de que a 

reputação é a melhor sepultura. Todavia, mesmo que a memória esteja internalizada em 

cada pessoa, fazem-se necessários locais e objetos para sua validação. Esta fama 

permitiu a criação de locais com vias à recordação dos indivíduos considerados 

importantes para uma determinada comunidade. Sendo assim, o cemitério também é o 

espaço onde os vivos honram os mortos reputados como maravilhosos. Nele, a história 

do morto é revivida pelos vivos e materializada nas sepulturas e nas oferendas 

oferecidas ao defunto. Os suportes exteriores revelam narrativas que se tornam  “pontos 
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de referência” para uma memória cultural. Nessa concordância, o indivíduo cristaliza 

uma ligação do passado com o presente, buscando a continuidade com uma vida 

interrompida pelas circunstâncias terrenas. 

 

É para esse local que as comunidades avançam na busca de reavivamento das 

recordações de alguém que perdeu. O cemitério simboliza “que aqui há algo presente 

indicando acima de tudo uma ausência; aqui ainda está presente algo que sinaliza o fato 

de já haver passado” (ASSAMAN, 2011, p. 329). São nas sepulturas que se encontram 

os restos das gerações passadas. As lembranças dos mortos são estabelecidas pelas 

instituições eclesiásticas e seculares, bem como pelas comunidades que consagram 

lugares destinados aos heróis anônimos de cada indivíduo. Nas sociedades 

contemporâneas, o cemitério mantém sepulturas padronizadas, todavia, o cenário do 

cemitério é modificado quando são localizados mortos santificados pela população. A 

presença do sagrado no espaço do cemitério garante as visitas constantes dos  

indivíduos, que buscam nos milagreiros urbanos a resolução dos seus problemas. O 

Cemitério Campos Jorge, na cidade de Caicó, no estado do Rio Grande do Norte, foi 

construído por volta do ano de 1967 pela Prefeitura Municipal. É nesse cemitério que se 

encontra o morto mais visitado e recordado pelos seridoenses, cujas narrativas são 

contadas para a perpetuação da memória: Dr. Carlindo de Souza Dantas. 

 

 

 
3.4. A construção do culto a Carlindo Dantas e o mito fundador 

 
Uma pobre mulher aflita por socorro, quase desesperada, rogou-o marido que 

o fosse esperar na estrada. Era noite escura, a mulher sofria e já estava quase 

desfalecida quando chegamos a uma casinha de taipa, onde a família vivia. 

Carlindo de imediato, com a luz de um velho candeeiro, mandou estender no 

chão de barro á única esteira disponível onde conseguiu deitar e medicar a 

parturiente, enquanto ordenou ao dono do casebre que imediatamente abrisse 

um buraco na parede da frente por onde pudesse entrar a luz do carro para  

que o parto pudesse ser feito. E nessas condições nasceu a filha de dona 

Zulmira, a menina que veio a se chamar Carlinda. Essa história virou lenda, 

por isso depois de dez anos resolvi procurar está mulher, ela é mãe de cinco 

filhos todos já casados, mora numa propriedade rural chamada de Serra do 

Doutor localizado entre Currais Novos e Campo Redondo, a mãe dela já 

morreu, mas Carlinda mantém na parede uma moldura com o retrato  do 

finado Carlindo: Cartaz de propaganda política que a mãe dela conservou  na 
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parede pelo resto da vida. Isto demonstra que pessoas como Carlindo nunca 

morrem, mas está viva na memória de muita gente. Seu túmulo não é apenas 

uma sepultura, mas um monumento que celebra a caridade (MEDEIROS, 

2015, p. 288). 

 

A história mencionada acima é considerada como o mito fundador que criou no 

imaginário popular a imagem de Carlindo como o médico caridoso que salvou a vida de 

uma mulher e de uma criança na zona rural. Uma história que ao longo do tempo foi 

ganhando várias interpretações na medida em que foi repassada de geração à geração. 

Um mito que se tornou parte da memória coletiva, a qual se encarregou de formar uma 

comunidade que tem nessa história a gênese da devoção a Carlindo Dantas. Segundo 

Francisco de Assis Medeiros, a testemunha que vivenciou o episódio, ocorrido por volta 

de 1966, qualificou Carlindo Dantas como “um homem bondoso”, uma característica 

que atravessaria o século pela devoção popular. Desde que aconteceu esse evento, o 

médico não foi esquecido por aqueles que passaram a admirá-lo, pois Carlindo 

continuaria após a morte exercendo a sua profissão. 

 

Podemos assegurar que esta história é o alicerce pelo qual foi se formando um 

milagreiro popular que seria lembrado por todos aqueles que ainda hoje recorrem a seu 

túmulo na busca de socorros médicos
25

. São devotos que cristalizaram um discurso que 

colocou Carlindo como o médico que ainda ajuda, por exemplo, às mulheres grávidas: 

“quando fiquei grávida, pedi a Carlindo que pudesse ter um parto normal e ele me deu, 

acredito que ele intercede por nós, por isso sempre acendo velas em seu túmulo”
26

. 

Carlindo operou no passado e opera no presente como intermediador das causas 

humanas. 

 

No ano de 2010, quando realizamos a primeira visita ao túmulo do Dr.  

Carlindo de Souza Dantas, no cemitério Campos Jorge, pudemos facilmente localizar 

sua sepultura, pois se encontra na entrada do cemitério, próximo ao corredor por onde 

passam   os   seus   frequentadores.   Além   disso,   seu   túmulo   chamou   atenção pela 

 
 

25 
As entrevistas ressaltadas entre o texto foram colhidas no cemitério Campos Jorge durante as visitas 

frequentes ao túmulo de Carlindo Dantas. Os relatos constam desde o ano de 2010 até 2015 de devotos 

que voluntariamente se dispuseram a narrar as graças e os milagres alcançados do milagreiro. Já as 

entrevistas citadas foram realizadas nas residências de cada devoto, as quais eram marcadas com 

antecedência pelo telefone. Nessas entrevistas os devotos sentiam-se a vontade para falar sobre Carlindo e 

logo após, os depoentes convidava-me para tomar café com eles. 
26    

Entrevista  concedida  por  DANTAS,  Luzia  Maria.   Entrevistador:  Mary  Campelo  de    Oliveira. 

Caicó/RN, 2010. 
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quantidade de oferendas deixadas a Carlindo, o que demonstra o quanto ele é respeitado 

e venerado por muitas pessoas. Trata-se do “túmulo mais visitado do mundo”, conforme 

declarou uma das devotas de Carlindo, ao se aproximar do túmulo para rezar. Marines 

Araújo de Brito testemunhou que foi vítima de doenças, mas que se beneficiou das 

graças concedidas por Carlindo e, por gratidão, ofereceu uma caixa de velas ao 

milagreiro (fig. 1 e fig. 2): 

 

 
Figura 1. Túmulo de Carlindo Dantas no ano de 2015 (acervo da autora). 

 

 

Figura 2. Flores, fitas e terços no túmulo de Carlindo Dantas (acervo de Lourival Andrade Junior) 

 

Existe uma simplicidade no túmulo de Carlindo, que é coberto de cerâmica 

marrom e preta, contendo uma cruz de Jesus crucificado na parte superior. Ao centro se 

encontra a foto do finado, representado como um indivíduo de classe média. Juntamente 

a sua foto há uma placa com a seguinte frase: “Eternas Saudades”, informando o ano 

que nasceu – dia 30 de agosto de 1934 – e a data na qual faleceu – 28 de outubro de 

1967. 
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Na segunda foto (fig. 2) é possível perceber que não se trata de uma sepultura 

comum dentro do cemitério, mas de um túmulo que é bastante visitado por causa da 

quantidade de flores lá existentes. São flores com cores variadas – a brancas, azuis, 

amarelas etc. – e estão entrelaçadas com fitas e com terços. Esses elementos denunciam 

que algo diferente caracteriza este túmulo. Algumas das flores encontradas nessa 

sepultura são acompanhadas do testemunho de uma senhora de que indivíduos eram 

curados por Carlindo. “Meu filho sofria de uma doença no braço, pedi a    Carlindo e ele 

curou, então trago flores ao seu túmulo”
27

. O defunto que está enterrado nessa sepultura 

se trata de um morto especial, porque encontramos além das flores outros objetos atrás 

do seu túmulo. São os ex-votos representados nos modelos de pés, cabeças, púbis,  

mãos, joelhos, nariz, roupas, perfumes e retratos como mostra a foto (fig. 3) a seguir: 

 

 

 
 

 
Figura 3. Ex-votos no túmulo de Carlindo Dantas (acervo da autora) 

 

 

 
 

 
 

27 
Entrevista concedida por SILVA, Lidiane da. Entrevistador: Mary Campelo de Oliveira, Caicó/RN, 

2010. 
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Figura 4. Imagem de Iemanjá no túmulo de Carlindo Dantas (acervo de Lourival Andrade Junior). 

 

Esses ex-votos encontrados no túmulo comprovam que há um milagreiro 

enterrado no Cemitério Campos Jorge, e que por realizar milagres recebe como 

gratidão objetos simbólicos. “Quando meu neto precisou fazer uma operação no 

coração, fiz uma promessa a Carlindo que se tudo ocorresse bem durante a operação 

colocaria  um  coração  de  gesso.  Ele  é  a  primeira  pessoa  que  lembro  na  hora  da 

angústia”.
28  

Cada ex-voto representa a atuação de Carlindo pelas almas pecadoras   ao 

solucionar problemas terrenos. 

 
“Minha mãe não andava, então fizemos uma promessa a Carlindo para ela 

voltar a andar e aconteceu um milagre, entreguei duas pernas como pagamento da 

promessa”
29

. A cada milagre efetuado aos devotos, Carlindo se promove de um morto 

especial para um intercessor e até para um milagreiro. Ele é guiado pelo poder divino e 

por isso cativa uma comunidade de crentes que levantam a bandeira de curas 

sobrenaturais. Além desses objetos também é notória a diversidade dos santos deixados 

em sua sepultura, tais como São Francisco, Nossa Senhora de Aparecida, São Francisco 

das Chagas, Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria e São Cosme  

Damião – e isto demonstra a fronteira entre o catolicismo popular e outras religiões. 

 

Na quarta fotografia (fig. 4) observamos um elemento importante na devoção 

ao milagreiro: foi deixada em seu túmulo a imagem de Iemanjá, conhecida pelos 

católicos como Nossa Senhora da Conceição ou Nossa Senhora dos Navegantes. Porém, 

Iemanjá é uma divindade venerada nos cultos africanos, principalmente nas religiões da 

Umbanda e do Candomblé, representando um orixá feminino. As suas especialidades 

remetem-se, nomeadamente, à maternidade, ao bom relacionamento amoroso e à 

proteção dos pescadores – que a conhecem como a Rainha do Mar. 

 

Compreendemos que os devotos que vão à sepultura de Carlindo são advindos 

de muitas religiões, Espiritismo, Umbanda e Catolicismo são os principais exemplos. 

Carlindo, por sua vez, não faz distinção entre as religiões, ajudando a todos que, mesmo 

com suas crenças variadas, enxergam nele a solução imediata. São indivíduos que, ao 

deixarem   essas  imagens,   asseguram   que   Carlindo  está   acompanhado  dos  santos 

28 
Entrevista concedida por BRITO, Marines de Araújo. Entrevistador: Mary Campelo de Oliveira. 

Caicó/RN, 2010. 
29  

Entrevista concedida por ARAÚJO, Elizabeth Batista de. Entrevistador. Mary Campelo    de Oliveira. 

Caicó/RN, 2011. 
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canonizados. Carlindo, com sua sepultura coberta das mais distintas oferendas que 

somente um morto especial poderia receber, confirma um catolicismo vivido pelo povo 

seridoense, que adotaram uma crença na qual o importante é a fé que faz o milagre ser 

validado e o santo ser reconhecido pela sua comunidade. 

 

 

 
3.5. As fontes orais na pesquisa histórica 

 
Jorge Eduardo Acerves Lozano (1994, p. 16) argumentou que, a partir do 

século XX, a pesquisa historiográfica valorizou as fontes orais na medida em que novos 

sujeitos e objetos foram estudados pelos historiadores. Além disso, a história oral foi se 

constituindo a partir da ligação com outras ciências sociais, notadamente, a antropologia 

e a sociologia. Ambas contribuíram para o oficio do historiador mediante o estudo das 

mentalidades na validade dos procedimentos metodológicos e na produção dos 

protocolos da pesquisa. Trabalhar com a história oral é “aproximar-se de aspectos 

centrais da vida dos seres humanos”, é compreender o comportamento, a linguagem, a 

cultura e as identidades dos personagens esquecidos pela história. Através dessa fonte, o 

pesquisador analisa as experiências pessoais e coletivas de uma determinada sociedade. 

 

Apesar do preconceito existente com a oralidade, Lozano defendeu que: 

 
A história oral seria um procedimento destinado à constituição de fontes 

novas para a pesquisa histórica com base nos depoimentos orais sob métodos, 

problemas e pressupostos teóricos explícitos. Assim fazer história oral 

significa, portanto, produzir conhecimentos históricos e científicos e não 

simplesmente fazer um relato ordenado da vida e da experiência dos outros. 

(LOZANO, 1994, p.20). 

 

Salienta-se que, por muito tempo, os historiados estabeleciam como proposta 

metodológica, notadamente, as fontes escritas, até o momento no qual “se confrontaram 

com a realidade concreta”. As fontes históricas orais, segundo Alessandro Portelli 

(1997), são também fontes narrativas e guardam o seu valor e a sua diferença em  

relação aos documentos escritos. Portelli explanou as especificidades da história oral, 

caracterizada inicialmente pelo processo de transcrição, que “transforma objetos 

auditivos em visuais”. Reproduzir as falas consiste em um trabalho de interpretação 
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onde se deve levar em consideração a pontuação que, por sua vez, indica a interferência 

do entrevistador e denuncia a sensibilidade do narrador. 

 

Além disso, as fontes orais são marcadas por narrativas factuais ou pela 

imaginação dos indivíduos. São eventos reveladores de que há uma ligação da 

veracidade individual e do imaginário compartilhado pelo coletivo. No entanto, esses 

critérios não elegem o que é verdade ou falso no relato, pois a credibilidade da história 

oral não é definida pelas afirmações erradas. Estas revelam mais informações do que os 

fatos considerados confiáveis. Desde então, percebemos que a história oral é a história 

do presente ancorada em lembranças do passado para a reconstrução dos fatos atuais. 

São reconstruídas histórias plurais que se destacam a partir de uma subjetividade do 

expositor. Tendo em vista que “a oralidade conta não apenas o que um grupo fez, mas o 

que queria ter feito e o que agora pensa que fez” (PORTELLI, 1997, p. 31). 

 

As fontes orais, segundo este autor, completam-se com as fontes escritas, já  

que muitos entrevistados leem livros, diários, cartas etc. Isto confirmou que a “oralidade 

moderna está saturada da escrita”. Existem fatos que são repetidos pela comunidade, 

permitindo ao historiador construir um texto lógico para a pesquisa. Assim: 

 

A utilidade específica das fontes orais para o historiador repousa não tanto  

em suas habilidades de preservar o passado quanto nas muitas mudanças 

forjadas pela memória. Essas modificações revelam o esforço dos narradores 

em buscar sentido no passado e dar forma as suas vidas, e colocar a entrevista 

e a narração em seu contexto histórico (PORTELLI, 1997, p. 33). 

 

O testemunho oral desperta uma sensibilidade aguçada e depende da relação 

construída entre o entrevistador e o entrevistado. O profissional da história ao utilizar 

fontes orais na pesquisa acadêmica se depara com os relatos, as memórias, os 

esquecimentos e a subjetividade. E quando falamos em memórias ressaltamos a 

discussão proposta por Michel Pollak sobre os elementos que constituem as memórias 

individuais e coletivas. As recordações são compostas pelos acontecimentos, pelos 

personagens e pelos lugares de memória. Os acontecimentos são aqueles vividos 

pessoalmente ou aqueles nos quais o ator social não participou, mas que se tornaram 

fundamentais na construção de uma memória coletiva. Também existem os personagens 

que vivenciaram os eventos e aqueles que não pertencem ao espaço e ao tempo do 

entrevistado, porém são citados com frequência nos relatos. “Os lugares de memória 
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estão ligados às lembranças particulares, ou não se apoiam no tempo cronológico” 

(POLLAK, 1989, p. 4). 

 

Além desses elementos, “os vestígios da memória, aquilo que fica gravado 

como data precisa de um acontecimento” também são abordados por Pollak. Em muitos 

casos, os narradores recordam eventos com base em episódios particulares. No entanto, 

o historiador não deve interpretar o relato como falso, mas compreender como o 

personagem construiu essa associação. Partindo desse pressuposto, as lembranças dos 

indivíduos são organizadas a partir do ponto de vista que ele possui sobre o mundo e 

sobre as pessoas que o rodeiam. Isto é definido como uma memória seletiva, na qual só 

se registra àquilo que a pessoa considera importante para ser lembrado. Essa memória, 

por sua vez, também está ligada a identidade que almeja conservar para si e para os 

outros, originando o sentimento de pertencimento, como mostra a citação a seguir: 

 

Podemos, portanto, dizer que a memória é um elemento constituinte do 

sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que 

ela é também um fator extremamente importante do sentimento de 

continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 

reconstrução de si (POLLAK, 1989, p. 10). 

 

Constatamos que o pesquisador mediante o uso da oralidade, é desafiado a 

produzir a história de classes não homogêneas. Neste sentido é que realizamos 

entrevistas com indivíduos que se encaixam no estilo factual defendido por Pollak; o 

estilo em que os narradores mantêm um grau de instrução baixo, sendo menos abastada 

a sua classe social. Tratam-se de testemunhos que não seguem uma sequência 

cronológica, onde os acontecimentos são narrados de maneira desordenada. Apesar das 

memórias imperfeitas, as fontes orais mudam a forma de escrita das histórias e colocam 

o narrador como protagonista de sua própria narrativa. 

 

 

 
3.6. Testemunhos sobre graças: a recordação de um “homem caridoso” 

 
As primeiras entrevistas foram realizadas junto a grupos de devotos da faixa 

etária de 65 aos 80 anos e que chegaram a conhecer Carlindo. Esse grupo rememorou as 

ações políticas e médicas de Carlindo – a medicina caridosa exercida por ele é a que 

resiste ao tempo, permanecendo na memória dos devotos deste milagreiro. No   entanto, 
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existe uma história comum compartilhada por todos os devotos entrevistados, que narra 

que Carlindo fez um parto na zona rural, salvando mãe e filha. Essa história falada  

tantas vezes pelos devotos tornou-se uma narrativa que posiciona Carlindo como um 

médico diferente dos demais presentes na cidade de Caicó/RN. 

 

Vejamos o que narrou a devota Maria do Carmo de Medeiros, de 73 anos, da 

cidade de Caicó: 

 

Carlindo estando em uma estrada á noite ouviu gritos de um homem que  

tinha a mulher para parir que Pedro Militão não quis fazer.  Quebraram a 

porta para fazer o parto. Conheci Carlindo em vida, era médico da família, 

principalmente para pobreza, muito bom. Enchia as mãos da minha irmã de 

remédios e não cobrava nada. Carlindo era um homem muito brincalhão e 

gostava de atender de graça a população. Nenhum outro médico foi igual a 

ele. Só queria saber da pobreza
30

. 

 

Percebe-se que Do Carmo não hesitou em falar que o Dr. Pedro Militão já tinha 

se recusado a fazer o parto, enfatizando a ação caridosa realizada por Carlindo. Ela 

iniciou a entrevista contando esta história para, em seguida, relatar que tinha conhecido 

Carlindo Dantas em vida, pois ele tinha sido o médico da família. A doação dos 

remédios é mencionada pela narradora, porque como veremos mais adiante, Carlindo é 

lembrado por muitos devotos através da sua bondade, “pois ele só queria saber da 

pobreza”. Ainda em sua fala, comentou como Carlindo continuou sendo o seu médico 

mesmo após a morte: 
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Entrevista concedida por MEDEIROS, Maria Ducarmo. Entrevistador: Mary Campelo de Oliveira. 
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Meu filho sofria de um tumor, e de cinco horas da tarde pedi a Carlindo que 

estourasse esse tumor sem precisar fazer usos de injeções, pois fazia mais de 

uma ano que isso ocorria. Rezei muito diante de seu túmulo e o tumor foi 

sarado. Meu marido também precisou fazer uma cirurgia de apêndice e quase 

morreu, pois estourou tudo, ficou sem andar, fez uma prece ao Dr. Carlindo 

que de noite chegou com uma pomada e passou na sua barriga que melhorou. 

Ainda teve um homem de Mossoró desenganado pelos médicos pediu a 

Carlindo para se curar e veio pagar a promessa, quando a gente faz alguma 

coisa com fé você consegue, ele anunciou no rádio. Também teve um homem 

chamado Raimundo Carlos que teve um filho que nasceu quase morto sem 

respirar, o médico Júlio pediu para a família fazer uma prece para o menino 

sobreviver, fez tanta prece a Carlindo, aos santos e a nossa Senhora de 

Santana  que  o  menino  começou  a  respirar  e  a  sobreviver.  Tem  que  ser 

agradecido a Carlindo
31

. 

 
Observamos ainda os milagres que foram operados por Carlindo através de seu 

filho e depois do seu marido. Seu filho foi curado de um tumor na cabeça porque a 

devota rezou a Carlindo acreditando que esse médico cura as pessoas tal como no 

passado, não fazendo distinção social, pois “não havia médico igual a ele”. Depois,  

falou sobre o seu marido, que foi submetido a uma cirurgia e, nesse momento de 

angústia, ele dirigiu a Carlindo uma “prece” com vias a se valer de seus cuidados. 

Acredita-se que ele teve uma visão na qual presenciou Carlindo no seu leito de dor, 

passando uma pomada na parte do corpo onde seria realizada a cirurgia e, após esta 

ação, o enfermo foi curado. E é por isto que tem de “ser agradecido a Carlindo”. 

 

A devoção ao milagreiro se iniciou quando ele dava assistência a sua família 

em vida, sustentando-se ainda em outros testemunhos. As lembranças individuais da 

devota é o meio pelo qual ela reencontra Carlindo, pois o seu interesse é a cura da sua 

família. Nesse caso, as suas recordações não são isoladas, mas estão engajadas a um 

grupo de pessoas que busca os mesmos resultados. Do Carmo não se esqueceu de 

Carlindo porque nunca perdeu o contato com ele e com as pessoas que também 

receberam milagres de Carlindo. 

 

 

 

 

 

 

 
31  

Ibidem, p. 132. 
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Não é suficiente construir peça por peça de um acontecimento do passado 

para obter uma lembrança. É necessário que esta recuperação opera a partir 

de dados ou de noções comuns que se encontram tanto no nosso espirito 

como no dos outros, porque elas passam incessantemente desde para aquele e 

reciprocamente, o que só é possível se fizerem a fazer parte de uma mesma 

sociedade. (HALBWACHS, 2013, p. 34). 

 

Os acontecimentos do passado que são recordados com frequência pelos 

devotos de Carlindo remetem-se às consultas familiares que Carlindo realizava na 

população caicoense. A caridade de, não somente consultar gratuitamente os pobres, 

mas de doar os remédios àqueles que não tinham condições de comprá-los são noções 

comuns experimentadas por cada devoto, formando uma comunidade afetiva. Partindo 

desse pressuposto, Maria de Fátima da Silva, de 62 anos, nascida em Caicó, revelou-nos 

sobre a sua experiência com o médico Carlindo. 

 

Desde 1980 eu visitava o túmulo de Carlindo e já via muitos milagres. Aí 

você sabe os milagres vão acontecendo e você começa a ter  fé  também.  

Mais pode ter certeza ele faz muitos milagres. Eu cheguei conhecer ele tinha 

apenas 12 anos, eu lembro porque ele consultava a gente passava remédio e 

dava o remédio era muito bom médico, a caridade é com ele mesmo. É tanto 

que tudo que eu peço a ele eu alcanço. Eu tava operada e passei muitos dias 

hospitalizada porque deu problema em uma cirurgia que fiz em 1998 e o 

médico disse que o jeito era me lavar pra Natal. Pedi ao Dr. Carlindo que ele 

me currasse pra que eu não fosse pra Natal.  Prometi que enquanto eu for  

viva eu iria visitar o seu túmulo pra rezar e acender cinco velas. Qualquer 

coisa de saúde eu to com ele e eu converso com Dr. Carlindo como eu 

converso com você. É mais fácil eu não acender velas pra minha mãe e 

acendo pra ele. Hoje ainda, a saúde é precária e devemos nos pegar muito a 

Deus, aos milagres é tanto que eu não gosto nem de ir ao médico eu já vou 

logo a Carlindo e sou curada. Eu me apego a ele até em situação financeira. 

Sabe da história do parto? Que ele salvou a mulher que ia ter o bebe, pois ele 

é  muito  caridoso. É tanto  que  as  mulheres  que  tem problemas com partos 

difíceis ainda pede a Carlindo porque ele é de confiança
32

. 

 
Maria de Fátima enfatizou que a fé que sente em Carlindo é pura porque ela 

confia nele como um milagreiro não somente nas questões de saúde, mas 

financeiramente  também.    Com  apenas  12  anos,  vivenciou  Carlindo  atuando como 

 

32 
Entrevista concedida por SILVA, Maria de Fátima. Entrevistador: Mary Campelo de Oliveira. 

Caicó/RN, 2016. 
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médico, um evento do passado que ainda reflete no presente, já que Fátima não deseja 

mais procurar os médicos da terra se valendo logo do Dr. Carlindo. Durante a entrevista, 

ela ressaltou que, em 1998, já tinha obtido um milagre de Carlindo: a recuperação de 

uma cirurgia complicada. A devoção a Carlindo é um verdadeiro fenômeno no qual as 

lembranças do passado rompem com as barreiras do esquecimento e encontram lugar  

em outras memórias. 

 

Compreendermos que, neste tipo de devoção, a intimidade entre o devoto e 

Carlindo é vigente. Cada indivíduo se expressa de maneira diferente com relação a 

Carlindo, atribuindo a ele valores sobrenaturais. Carlindo é visto como um 

intermediador que concede graças e como um milagreiro que opera coisas impossíveis. 

Fátima refere-se ao Dr. Carlindo como um milagreiro, declarando: “tenha certeza que 

ele opera milagres” – frase que demonstra a sua fé inabalável em Carlindo. “A condição 

de não esquecer que nossos sentimentos e nossos pensamentos mais pessoais busca sua 

fonte nos meios e nas circunstâncias sociais definidas” (HALBWACHS, 2013, p. 36). 

Maria de Fatima se apegou a Carlindo Dantas não somente pelas suas lembranças 

pessoais, mas por causa do meio social em que vive. A saúde é precária e por isso a 

devota enxerga em Carlindo o médico que cura todas as suas enfermidades. Fátima 

terminou a entrevista trazendo à tona a história do parto, revelando que as mulheres 

grávidas também recorrem a Carlindo na medida em que reconhecem o que ele fez no 

passado. 

 

A entrevista realizada com Olinda Fernandes de Souza, de 76 anos, da cidade 

de Caicó, foi separada em duas falas com a finalidade de compreendermos como um 

mesmo discurso se encontra entre esses devotos. Ela comentou alguns elementos que já 

foram mencionados pelas outras narradoras em tonalidade de revolta, sempre fazendo 

comparações entre Carlindo e os médicos atuais. 

 
Cheguei a conhecer ele quando passava no Itans e consultava todas as 

crianças de lá. Ele dava remédios a gente que na época não tinha condição de 

comprar. Pra os pobres ele era maravilhoso, não tinha uma casa do pobre que 

ele não passava, ele já trazia a bolsinha e dava o remédio a gente. Hoje em 

dia ninguém faz isso, e ele fazia isso por a gente, na época havia três médicos 

bons Onaldo, Pedro Militão e o finado Carlindo, mas o melhor era Carlindo 

que dava remédios. Hoje em dia os médicos não olham nem pra sua cara e o 

finado Carlindo olhava e vinha na casa dos pobres. Cadê que esses passam na 
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casa da gente como o finado Carlindo passava nada disso a gente vê mais 

mudou muito. Hoje em dia pra se consultar carece pagar caro, e se não tiver 

dinheiro não é nem atendido. Depois que ele morreu, zerou, tem médico mas 

não como ele né? Onde ele chegava abraçava as crianças podia ta limpo   

como sujo ele abraçava do mesmo jeito. E hoje em dia eles não dão nem a 

mão a pessoa né?
33

 

 

A bondade desse médico estava baseada principalmente no tratamento que ele 

oferecia aos pobres. Quando passava nas casas das pessoas no bairro do Itans, 

oferecendo assistência às crianças limpas ou sujas, Carlindo conquistava o respeito 

daqueles indivíduos. Ele não somente as consultava, mas dava atenção e carinho às 

crianças. Itans sempre foi um bairro da cidade de Caicó cujos habitantes pertencem às 

classes pobres, que foram construindo suas casas próximas ao açude Itans. Olinda 

considerou Carlindo como o melhor médico que a cidade já teve no campo da medicina: 

“cadê que esses outros médicos passam na casa da gente como o finado Carlindo 

passava?! Nada disso a gente vê mais, mudou muito”. A gratidão que a entrevistada 

sente por Carlindo é visível e aumenta a cada dia, pois ela percebe que, para ser 

consultada, é necessário pagar caro e, mesmo assim, o médico sequer lhe encara. Olinda 

continuou: 

 
Minha menina entreguei a ele que estava doente, eu pedi a ele que se fosse  

pra ela ficar sofrendo levasse ela porque eu não tinha condição de cuidar  

dela. Quando ela morreu tinha quatorze anos e fiquei muito satisfeita com 

Carlindo. Pedi que levasse ela porque sofria demais, a pessoa ver seu filho 

amarrado num hospital não é brincadeira não. Na minha consciência, no meu 

coração ele é um santo, não sei pra Deus... Eu não sou Deus né? Mas pra   

mim ele é mesmo que um santo
34

. 

 

A devota refere-se a Carlindo como um santo que concede graças aos que 

anelam por sua ajuda. O que a narradora desejava de Carlindo era que ele salvasse sua 

filha dos sofrimentos terrenos, porque Olinda não tinha condições de cuidar dela. 

Mesmo a sua filha não estando presente fisicamente, as lembranças reaparecem quando 

evocamos um acontecimento que teve lugar na sua vida. São recordações repassadas 

para o círculo de amizades e de parentes cujo silêncio é rompido quando esses devotos 

encontram  uma  escuta.  Uma  memória  não  somente  individual,  mas  “uma operação 
 

33 
Entrevista concedida por SOUZA, Olinda Fernandes. Entrevistador: Mary Campelo de Oliveira. 

Caicó/RN, 2015. 
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150  

coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado que reforçam sentimentos 

de pertencimentos e fronteiras sociais” (POLAK, 1989, p.7). Busca-se firmar uma 

identidade individual e a identidade do grupo à qual pertence. É através da reconstrução 

da identidade que a devota define o lugar social e suas relações com os outros. 

 

Como vamos observar, a maioria dos relatos colhidos dos devotos são de 

milagres relacionados à questão de saúde. Esses milagres estão associados desde 

problemas relativos às necessidades cirúrgicas até às mais simples doenças. Carlindo, 

assim como os demais santos católicos, mantém a sua especialidade ligada a cura de 

qualquer enfermidade. No momento da doença, Carlindo é a primeira pessoa lembrada 

pelos devotos, fato confirmado pela entrevista realizada com Luzia Luziene da Silva, de 

60 anos, da cidade de Caicó. 

 

Eu tinha oito anos quando eu conheci Carlindo que minha mãe me 

levava pra se consultar com ele recebendo a gente muito bem, porque 

sabia lidar com seus pacientes. Carlindo fazia o diferencial e acho que 

foi por ele ser um médico bom e por ele ter morrido daquela forma 

que as pessoas têm fé nele. Sempre tive respeito pelo médico que ele 

foi em Caicó e fui crescendo sabendo as coisas sobre ele. Apesar de 

Caicó ter bons médicos, mas igual a Carlindo humilde com o coração 

enorme eu não vejo. Logo que ele foi sepultado eu já  visitava  o 

túmulo dele com minha mãe. Carlindo era muito amável, carinhoso, 

carismático, popular o médico dos pobres. Todo dia de finado eu vou 

ao cemitério com minhas orações, com o meu terço e com as velinhas 

e depois vejo resultado. Eu já peço a Carlindo sabendo com certeza 

que ele vai me ajudar. Eu peço mais em coisas de cirurgia que é risco 

de vida né? Eu peço com uma fé tão grande que eu consigo ver o 

rostinho dele e sei que ele já está intercedendo. Há dois anos, eu fui 

fazer uma cirurgia e pedi que ele tivesse na minha cirurgia, pois eu 

sabia que o médico da terra seria apenas um instrumento porque quem 

fez minha cirurgia foi o Dr. Carlindo mandado por Deus e  estou 

curada. Carlindo é o meu intercessor e eu vou no túmulo dele porque a 

gente  sabe  que  há  um  significado  lá,  uma  presença  forte naquele 
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túmulo. Nas minhas preces a primeira pessoa que lembro é ele como 

meu santo protetor
35

. 

 

As lembranças de Luziene estão organizadas, em primeiro lugar, em uma 

memória individual na medida em que ela caracteriza Carlindo como um médico 

“carismático, carinhoso, amável e popular”. Ela mantém seu ponto de vista com base  

em uma memória social na medida em que foi “crescendo e sabendo coisas sobre 

Carlindo”. Recordar-se de um médico que fez o diferencial na época de 1960 é envolver 

suas memórias individuais e coletivas, quando o indivíduo se reporta a pontos de 

referência que são fixados pela sociedade. (HALBWACHS, 2013, p. 54). 

 

Após a morte, Carlindo conseguiu legalizar seu posto de médico em um caráter 

sacralizado. E mesmo que algumas memórias estejam adormecidas, os objetos e os 

lugares as fazem acordar. A devota acredita que Carlindo jamais falhará, porque ela 

depositou em seu “santo protetor” a confiança para que ele interceda pelos que estão na 

Terra. A sua fé é exemplificada na cirurgia de risco a que ela foi submetida, e que com  

a intercessão do milagreiro obteve o resultado positivo. Nesse sentido, visitar com 

frequência o túmulo desse intercessor é algo que possui um significado para ela, pois se 

encontra lá uma “presença forte”. As recordações da entrevistada estão ligadas ao que 

ela viu, sentiu e ao que ela ouve sobre Carlindo. A devota apresentou um passado de 

forma resumida e esquemática de lembranças construídas historicamente. 

 

Constatou-se nas entrevistas realizadas com as quatros devotas que as suas 

recordações correspondem às lembranças a partir da infância, desde que foram se 

interessando pelo significado dos eventos que aconteciam ao seu redor; suas concepções 

estiveram divididas em impressões tanto pessoais quanto do grupo familiar. Os 

testemunhos sobre os milagres de Carlindo e os ex-votos formaram um quadro histórico 

de impressões para as narradoras, que já na infância compreenderam que esses 

acontecimentos teria lugar na história das suas vidas. Se essas devotas narram as 

recordações de um passado que as impressionou é porque essas histórias são dignas de 

serem lembradas. Não restam dúvidas que tais lembranças permaneceram nítidas e que 

os pensamentos de cada uma delas foram orientados por novas histórias, tais como 

àquelas contadas pelos seus antecedentes (HALBWACHS, 2013). 

 
35 
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Esta última entrevista, realizada com Maria Celina de Araújo, apresentou uma 

narração que enfatizou Carlindo Dantas mais no presente que no passado. Ela não 

deixou claro como conheceu Carlindo, no entanto, mencionou que “Caicó perdeu muito 

com a morte dele”. Como podemos perceber, ela preferiu contar os milagres de  

Carlindo operados em sua vida, pois mantém uma fé nele e o considera como um santo 

que “obra milagres”. 

 

Eu tinha uma dor muito grande nos pinhaços. Eu tomava remédio e não 

melhorava. Eu pedi a Carlindo e ele aliviou essas minhas dores. Eu rezo 

muito pra Carlindo, pois ele obra muitos milagres. Todo dia de finado eu vou 

acender velas pra ele e só não vou se tiver doente. Chego logo cedo pra fazer 

a visita. E todo mundo é salvo por ele porque é bom e cura as pessoas. Mais 

ainda vou fazer outro pedido ao finado Carlindo pra meu irmão deixar a 

bebida e acredito que Carlindo vai resolver. A gente procura ele como se 

estivesse vivo. Carlindo foi o médico mais bom que todo mundo só queria ele 

né? A sabedoria dele é provada pelos pacientes dele. Carlindo era muito 

querido pela população, e as pessoas tinham muita inveja de Carlindo do 

trabalho dele e ficava levantando falso a ele. Caicó perdeu muito com a morte 

de Carlindo mais agora ele obra milagres e tudo indica que ele é um santo
36

. 

 

Carlindo está vivo na memória dessa devota, por isto ela afirmou que “a gente 

procura ele como se estivesse vivo”. A morte desse médico não impede que Maria 

Celina busque a sua intercessão quando sente dores em seu corpo, porque Carlindo 

alivia os sofrimentos dos seus devotos. Milagres ou graças são definições dadas por  

cada pessoa atendida por Carlindo. Os testemunhos dos milagres são repassados de pais 

para filhos, os quais, sem conhecê-lo, acreditam no poder de cura que santificou 

popularmente Carlindo Dantas. 

 

 

 

 

 

3.7. Testemunhos dos milagres: memórias de um milagreiro 

 
Segundo Halbwachs (2013), “recorremos aos testemunhos para fortalecer o que 

já  sabemos  de  um   evento,  embora   muitas  circunstâncias  permaneçam    obscuras”. 
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Compreender o processo de transmissão repassado de pais para filhos é buscar entender 

um conjunto de informações carregado de histórias contadas por outras pessoas. Os 

devotos aqui mencionados são mulheres e homens de uma faixa etária de 40 até 50  

anos, que revelam o que ouviram falar, bem como as causas de sua devoção ao 

milagreiro. Para esta geração, que não chegou conhecer pessoalmente Carlindo, 

elaboramos um questionário específico, com vias à identificarmos elementos que 

possibilitem a compreensão da santificação do milagreiro no meio popular. A depender 

do entrevistado, algumas perguntas não foram respondidas – algo comum quando se 

trabalha com a história oral, já que reconhecemos que o “não dito” contém informações 

preciosas não narradas pelos entrevistados. 

 

Esses entrevistados trabalham em diferentes profissões – garçons, mecânicos, 

auxiliares de serviços gerais e docentes. Entrevistamos indivíduos com graus de 

instrução variados, denotando como Carlindo permanece na memória do povo  

caicoense. Apesar da devoção a Carlindo atravessar as fronteiras da cidade de Caicó, 

considerando que muitas pessoas advindas dos municípios vizinhos, tais como Jucurutu, 

Cruzeta e São Fernandes, a maioria dos entrevistados é de Caicó. Eles são de diferentes 

bairros, concentrando-se nos mais populares da cidade, como João VI, Barra Nova e 

Itans. Essas características demonstram que os devotos de Carlindo, em sua maioria, são 

pessoas carentes, sendo muitas delas ainda desprovidas dos benefícios das políticas 

públicas. Caicó desde os anos de 1960 se desenvolveu nas áreas da saúde, educação e 

serviços sociais. No entanto, é recorrente nas entrevistas escutarmos os devotos 

procurarem os hospitais da capital do estado na busca por tratamentos de problemas 

mais graves. 

 

Caicó dispõe de cinco hospitais dos quais apenas um pertence à rede privada. 

Além dos hospitais existem clínicas particulares. Ainda assim, os pedidos mais 

frequentes entre os devotos são de curas de doenças, desde as mais simples até as mais 

graves. Constata-se com isso que apesar do suporte médico que Caicó disponibiliza nos 

dias atuais, a população pobre, quando não consegue ser atendida nos hospitais  

públicos, permanece desassistida. Essa população, não possuindo “plano de saúde”, não 

consegue pagar por consultas particulares. Dependendo dos exames, do médico e da 

clínica, uma consulta pode variar de cem a trezentos reais. 
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Apesar de Carlindo ser um milagreiro para todas as causas humanas, é na área 

da saúde que ele ainda se destaca como o médico que opera, visita, consulta, diagnóstica 

e dá a solução final para o problema. Ele é aquele que os devotos afirmam sem nenhum 

receio: “médico como ele Caicó nunca vai ter”. Carlindo continua sendo o doutor mais 

procurado pelos doentes, porque no plano espiritual ele tem mais força e poder para 

ajudar a população caicoense. Assim como no passado foram os desvalidos que 

recorreram a Carlindo, no presente as classes pobres repetem a história. Ele, por sua  

vez, continua o que começou na década de 1960: dar assistência àqueles que acreditam 

na sua benevolência. Partindo desse pressuposto, vejamos o primeiro relato narrado por 

Maria Aparecida de Araújo: 

 

Então ouvi a falar sobre Carlindo desde a minha infância, pois a minha mãe 

conheceu ele. Depois que ele morreu minha mãe ainda tinha muita fé nele e 

ela pediu pra que Carlindo mostrasse se sua irmã que estava doente iria se 

curar. Através do sonho ela viu a cabeça dele sobre um centro de madeira 

balançando, que dava entender que não ia se curar. E dai eu comecei a 

conhecer essa parte dele, apesar de ter conhecido outras histórias dele através 

de livros e depoimentos de outras pessoas. Quando fui com a minha mãe ao 

cemitério eu via o túmulo de Carlindo que me chamava muita atenção com 

perna, cabeça, o seio, a boneca representando o corpo humano. Essa visita 

aconteceu em 1970 eu lembro vagamente
37

. 

 

Maria Aparecida, uma professora, disponibilizou-se voluntariamente a falar 

sobre Carlindo. A primeira pergunta dirigida à Cida, como gosta de ser chamada, diz 

respeito às origens de seu conhecimento sobre Carlindo. Como vimos em sua narrativa, 

ela está carregada de histórias contadas pela sua mãe, que tinha muita fé em Carlindo e 

nas consultas que ele realizava. Na realidade, Cida era bastante pequena quando sua  

mãe a levava para se consultar com Carlindo, por isso suas lembranças estão ligadas ao 

discurso proferido pela sua mãe. Aparecida é uma testemunha que foi se apoiando na 

opinião do outro, reconstruindo um quadro de lembranças no qual “a mesma  

experiência fosse recomeçada, não somente por uma pessoa mais por várias” 

(HALBWACHS, 2013, p. 25). A sua mãe é o suporte no qual a devota encontrou  

muitas histórias a que ela não teria chegado sozinha. 
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Além da sua mãe, Cida também confirmou que leu livros sobre Carlindo, esta 

afirmativa demonstrou que a memória não é um “depositário passivo dos fatos, mas um 

processo ativo de criação e significação, uma maneira de não somente preservar o 

passado, mas de apresentar mudanças forjadas pela memória” (PORTELLI, 1997, p.13). 

Ela busca situar os eventos passados em um contexto histórico, pois estes 

acontecimentos se tornam para ela fatos verdadeiros. O túmulo com as representações  

de cabeças, mãos e pés se tornou para Cida um ponto de referência no qual a memória  

se estrutura e se insere em uma memória coletiva. Quando se lembrou que em 1980 a 

sepultura de Carlindo chamava-lhes atenção por causa dos objetos ali encontrados, 

podemos pressupor que foram os ex-votos que também acompanharam a devota por 

toda a sua vida, de modo que a importância de Carlindo foi incessantemente demarcada. 

Cida continuou a entrevista fazendo alusão a seguinte história: 

 

Falar de Carlindo é satisfação, é fé, é história, é cultura, é medicina. E a gente 

que é de Caicó ele vai ser imortal, porque ele é canonizado pela população 

carente de fé, carente de saúde, carente financeiramente, aquela classe 

desprezada. A população canonizou Padre Cícero no Ceará, Padre João Maria 

em Natal e em Caicó o Doutor Carlindo né? Num Centro Espirita, Cesar um 

grande estudioso de Allan Kardec me avisou que eu devia fazer uma cirurgia 

porque eu sofria de obesidade, pois já tinha vindo a mensagem de Carlindo e 

deu tudo certo. Tive também outro exemplo de uma senhora da Vila do 

Príncipe, Dona Maria que reza muito bem. Por volta do ano de 2002 eu 

gostava muito de tomar chá com ela e, numa tarde eu tomei esse chá e ela 

rezou e disse que eu procurasse o médico pra fazer uns enxames. Fiz uns 

exames e estava grávida. Eu lembrei que Dona Maria tinha recebido uma 

mensagem  de  Carlindo  dizendo  que  eu  procurasse  o  médico  para   fazer 

exames. 
38

 

 
Ela comentou que, quando se fala em Carlindo, lembra-se de medicina e de fé, 

já que ele era um médico que socorria a classe desprezada. Quando se fala em fé, trata- 

se na verdade de uma associação ao culto a Carlindo em seu post-mortem. A fé é a 

condição que leva muitos devotos a manterem o diálogo com Carlindo, sendo por ele 

atendidos. Aparecida admitiu que é “Católica Apostólica Romana”. Encontramos em  

sua fala termos da linguagem litúrgica se referindo à santificação do médico como uma 

canonização. Comparou Carlindo com o Padre Cícero e com o Padre João Maria. 

Todavia,   independentemente   de   sua   religião,   enxerga   Carlindo   como   um santo 

38  
Ibidem, p. 141. 
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canonizado por uma comunidade carente financeiramente e carente de  saúde, na qual 

ela mesma se inclui. Nesse sentido, se no Ceará existe o Padre Cícero, em Caicó  

também reside um milagreiro das causas impossíveis: Carlindo Dantas. 

 

As fronteiras entre religiões são nítidas, a devota ao contar sobre as graças 

obtidas do seu intercessor relatou seu contato com a religião espírita e sua admiração 

pela linha kardecista. Frequentadora de um centro espírita, a devota encontrou Carlindo 

neste local ao receber a mensagem que ela deveria realizar a cirurgia em decorrência de 

sua obesidade. Esse milagreiro também ajudou Aparecida através de uma rezadeira, a 

qual aconselhou a devota a realizar exames. Fato que levou a narradora a descobrir que 

estava grávida, mesmo não tendo chances de engravidar. 

 

Constatamos um sentimento de imediatismo nesses testemunhos em que os 

indivíduos, com suas necessidades urgentes, rompem quaisquer linhas divisórias entre  

as religiões e vão à procura de soluções imediatas. Carlindo, por sua vez, coopera com 

seus devotos através dos sonhos, visões e mensagens, cujos resultados são lembrados 

com muita satisfação pelos seus devotos. Se oferecer para dar uma entrevista é uma 

forma de agradecimento por tudo que Aparecida recebeu de Carlindo. 

 

O milagreiro Carlindo Dantas tornou-se um personagem histórico e parte 

constituinte de uma memória coletiva que foi se formando uma comunidade que se 

diferencia de outros grupos. São devotos que reatam o passado com o presente. Carlindo 

“deixou muitos traços se expressando nos lugares e nos modos de sentir conservados 

inconscientemente nas pessoas, pois os costumes modernos repousam em antigas 

camadas que afloram em mais de um lugar” (HALBWACHS, 2013, p. 68). 

 

Os indivíduos são conduzidos por “um conjunto de testemunhos exteriores” 

sendo necessário “uma semente de rememoração, para que ele se transforme em uma 

massa consistente de lembranças” (HALBWACHS, 2013, p. 28). Isto é exemplificado 

na entrevista realizada com Kadja Fernandes de Souza da cidade de Caicó. Esta devota 

apresentou informações que foram rememoradas a partir dos depoimentos revelados 

pela sua mãe: 

 

Eu não cheguei conhecer Carlindo, assim essa devoção veio pelos meus pais 

que sempre me contavam histórias dele. Então eu acendo velas no túmulo, 

mando celebrar missas pra ele. Eu tinha uns treze anos na época quando eu 
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comecei ir ao cemitério porque eu tenho muita fé em Carlindo. O que me 

chamava a atenção era uma perna, uma cabeça, um pé, uma mão,  pois 

quando você entra no cemitério é a primeira cova que a gente vê. Também 

escutava o pessoal falando que ele era um médico muito bom e que já tinha 

conseguido milagres. Então são essas coisas que leva a pessoa a ser devota 

né? A gente diz: minha Nossa Senhora me ajude, eu faço isso com  

Carlindo
39

. 

 

Kadja faz comparação entre Carlindo e outros santos, pois pedir que o finado 

Carlindo lhe ajude é a mesma coisa de clamar por Nossa Senhora. Existe uma 

equiparação entre os poderes de Carlindo e o da Virgem Santíssima que protege os 

pecadores. “O discurso das pessoas que conheceram Carlindo o qualificaram como “um 

médico muito bom”, tornou-se uma verdade cristalizada, colocando-o na posição de 

intercessor entre Deus e os homens. Esporadicamente foi se formando um grupo de 

indivíduos responsáveis por estruturar uma memória e uma identidade sobrenatural para 

Carlindo. Um grupo, no qual, Kadja se sente pertencente na medida em que acredita que 

faz parte de uma devoção em que ela não foi a única a receber os milagres de Carlindo. 

 

Se a narradora foi até Carlindo pedir a sua intercessão nas circunstâncias 

difíceis da vida é porque pensa em comum e se identifica com as pessoas que também 

acreditam na intermediação de Carlindo. É esta comunidade espontânea na qual  a 

devota se encaixou e se recolocou para recordar-se do passado. Mas que passado é esse? 

Um passado no qual Carlindo se destacou como o médico caridoso e assassinado 

injustamente por aqueles que não conseguiram ser como ele. Um médico popular em 

vida e após a morte um intercessor, um santo, um espírito de luz, seja qual for a 

designação usada pelos seus devotos, Carlindo se constitui em um passado sempre 

relembrado pelos seridoenses. 

 
Eu recebi de Carlindo uma cura em 1986 que foi com a minha filha, ela 

nasceu com um hemogeoma, era uma bolha de sangue no couro cabeludo.  

Eu procurei uma dermatologista que falou que o caso dela era muito sério, e 

que era melhor ir pra Natal procurar um especialista porque em Caicó não 

tinha. Quando eu ouvi isso foi um desespero muito grande foi quando eu 

disse: meu finado Carlindo, o senhor como médico eu entrego minha filha  

pra você curar. Se não fosse nada grave eu ia fazer uma cabeça com a marca 

da bolha e deixar na cova dele. Então fui pra Natal e o especialista falou   que 

39 
Entrevista concedida por SOUZA, Kadja Fernandes de. Entrevistador: Mary Campelo de Oliveira. 
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o caso da minha filha não era grave. Eu mandei fazer a cabeça de madeira, a 

minha filha mesmo pintou de vermelho a mancha na cabeça, e fui deixar no 

cemitério. Pra mim Carlindo é um intercessor, eu acredito que ele continua 

sendo o médico que cura as pessoas. Pode até o papa chegar e dizer que isso 

não existe. Mas eu acredito porque é uma coisa que eu sinto e o que a gente 

sente ninguém muda
40

. 

 

Esta devota, assim como Aparecida, alegou que começou a sua devoção por 

volta da década de 1980. O que nos leva a compreender que o culto a Carlindo Dantas  

se originou antes mesmo desse ano, porque ambas as devotas declararam que se 

depararam com “cabeça, pé, mão, peito” no túmulo do finado Carlindo. Confirma-se 

que outros indivíduos estavam mantendo uma fé em Carlindo e repassando através 

daqueles objetos os milagres alcançados. O milagre alcançado pela devota remete-se ao 

diagnóstico de que o problema da sua filha não fosse sério. “Finado” é alguém que já 

morreu, mas Carlindo não está morto para Kadja, porque ele vive em sua memória, nas 

graças recebidas por ela e nas falas do grupo à qual pertence, principalmente, na vida da 

sua filha – que é a prova de que Carlindo atende aos desesperados. 

 

Quando a questionamos como os eclesiásticos enxergam a devoção a Carlindo, 

a resposta dela foi baseada na fé que ultrapassa até a autoridade papal. O que importa 

para a devota é o sentimento de gratidão associado ao médico, pois “não adianta dizer 

que isso é mentira, é uma coisa que ela sente e ninguém pode mudar”. Uma convicção 

de que a sua crença é verdadeira independentemente da opinião dos outros, pois dirigir- 

se até Carlindo “é o caminho para a cura”. A reciprocidade é um sentimento que faz 

parte desse tipo de devoção. Alcançar um milagre de um intercessor é manter um 

compromisso com ele. Compromisso de acender velas, de separar um tempo para dar 

atenção a ele em seu túmulo e mandar celebrar uma missa. Além de tudo isso, a 

representação da cabeça pintada com o desenho da bolha pela sua filha foi a maneira 

com a qual Kadja Fernanda se comprometeu com Carlindo – um compromisso mantido 

pelo “contrato de memória”, no qual o milagreiro opera o milagre e o devoto cumpre  

sua promessa, permitindo que o pacto da memória não seja limitado temporalmente em 

sua validade. Carlindo é um morto-vivo até que desapareçam os últimos que estavam  

em condições de recordá-lo (ROSSI, 2010, cf. p. 24). 

 

Maura de Araújo Medeiros também relatou seu contato com Carlindo: 
 

40  
Ibidem, p. 144. 
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Então um dia entrei no cemitério e pedi a Carlindo para resolver minha 

situação. Meu casamento estava destruído, eu não tinha casa própria e tinha 

três filhos pra cuidar. Também estava sem emprego e quando entrei no 

cemitério olhei pra cova dele e rezei três dias em seguida o terço. Então 

Carlindo me respondeu, eu arrumei emprego numa lanchonete me separei do 

meu marido, e já faz dez anos que sou mãe e pai pra meus filhos. Eu acredito 

nos milagres, sou uma devota fiel, pois Carlindo é um intercessor de Deus. 

Em 2003 foi o ano que comecei a trabalhar na lanchonete. Sou muito grata a 

Carlindo pelo emprego que ele me deu. Minhas filhas são evangélicas e não 

gostam que eu acendo velas pra Carlindo, eu não me importo o que vale é o 

respeito que sinto por ele, eu amo Carlindo. Ele é um intercessor bem  

pertinho de Deus, um intercessor espiritual só peço a Deus que fortaleça ele 

pra que  muitas pessoas que  necessitam consigam a cura,  pois     Carlindo  é 

iluminado. 
41

 

 
Maura faz parte de um grupo de pessoas que acredita que Carlindo é um 

“intercessor bem pertinho de Deus”. Essa comunidade tem como base comum os 

milagres obtidos do milagreiro. Desde o ano de 2003, a devota mantém um contato com 

o intercessor indo ao cemitério e se ajoelhando para pedir sua ajuda. Seus pedidos 

correspondem a bens materiais, como um emprego para sustentar suas filhas, já que ela 

desejava separar-se do marido. Foi na sua angústia que a devota decidiu rezar três dias  

e, logo em seguida, teria recebido a resposta do intercessor conseguindo um emprego 

em uma lanchonete. Ela ama Carlindo porque acredita que ele é um ser iluminado e, 

apesar da resistência por parte das suas filhas, que são evangélicas, a devota mantém sua 

fidelidade a Carlindo. Sua memória “não é uma tábula rasa” em que esqueceria do 

milagre operado por Carlindo apenas porque suas filhas não aceitam. 

 

Carlindo atendeu aos pedidos de Maura para que sua memória não se apague 

entre os vivos. Pois quando os devotos recorrem a Carlindo, entram, portanto numa 

cadeia de intercessão, na qual ele se torna o intercessor entre  Deus e  os homens, os 

quais assumem o compromisso de não esquecer o seu protetor querido – “uma memória 

eficaz, que não [dá] chance ao esquecimento” (WEINRICH, 2001, p.57). É necessário 

sempre lembrar os milagres operados por Carlindo para que os devotos sintam a 

necessidade de adorá-lo em sua sepultura. Desde então, os milagres são o ponto chave 
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desta cadeia de intercessão, pois sem os prodígios se rompe a relação entre o fiel e o 

intermediador. 

 

Alberto José de Souza também falou sobre os benefícios que Carlindo fez a sua 

vida, demonstrando uma profunda gratidão durante a entrevista: 

 

Estava com problemas de saúde devido à bebida e o cigarro, o doutor disse 

que meu pulmão estava manchado. Também estava desempregado, e tinha 

perdido minha moto, cheguei ao túmulo de Carlindo e ajoelhei pedindo a ele 

para me ajudar. Um dia estava em casa dormindo na rede, e acordei com 

Carlindo na minha frente falando que veio para me ajudar. Depois disso, meu 

pulmão melhorou mesmo continuando bebendo e fumando, arranjei um 

emprego de pintor em uma oficina, e consegui comprar uma moto nova. Vejo 

Carlindo como um santo, e seu túmulo é o mais visitado aqui no cemitério, 

todo o momento que venho aqui beijo a foto de Carlindo
42

. 

 

Nesse caso, Alberto, também tinha problemas em conseguir um emprego e, 

recorrendo a Carlindo para alcançar trabalho, conseguiu o serviço de pintor em uma 

oficina. Sente-se feliz porque o milagreiro lhe ajudou na hora em que se viu frustrado 

com as adversidades da vida. Além disso, ele também declarou que recuperou sua moto, 

graças ao seu intercessor. Alberto ainda mencionou que estava com o pulmão 

infeccionado por causa da bebida e do cigarro que ingeria em grandes quantidades. Este 

problema de saúde foi curado por Carlindo que, em forma de gratidão, recebe beijos em 

sua foto a cada visita realizada pelo devoto no cemitério. 

 

Isto demonstrou que os fiéis vão até Carlindo com os mais variados pedidos, na 

certeza que seus problemas serão solucionados. Apesar de Carlindo ser médico, seus 

devotos não se limitam apenas às questões médicas. Na hora da necessidade são feitas 

petições para solucionar questões tais como desemprego, relações amorosas, realização 

profissional, entre outros, confirmando o poder que Carlindo opera nas distintas 

situações do cotidiano. São devotos que, diferentemente do público que conheceu 

Carlindo, estão inseridos em um novo contexto urbano que exige deles outras 

necessidades. 

 

A ação de beijar a foto do milagreiro é uma maneira que o devoto encontrou de 

mostrar seu carinho a Carlindo Dantas. Em uma das visitas que realizamos no cemitério, 
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deparamo-nos Alberto arrumando a sepultura de Carlindo. O devoto comentou em 

poucas palavras “que fazia aquilo porque não gostava de ver a cova desarrumada, 

porque Carlindo é um santo”. Segundo Paolo Rossi, os lugares que apresentam imagens 

também são uma forma de sempre trazer à memória algo que pode cair em 

esquecimento. Tais lugares nos impõem comportamentos, com permissões e proibições, 

ou seja, nos solicitam de diversas maneiras. O cemitério é um desses lugares, onde os 

vivos buscam uma aproximação com seus mortos queridos, que mesmo distanciados 

pelas leis do mundo sobrenatural, mantêm viva a lembrança de um passado presente. 

 

A quantidade de devotos que acredita nos milagres operados por Carlindo 

abrange um público significativo. Público que não se limita do espaço geográfico e nem 

mesmo à idade. São jovens, adultos e idosos que, através dos seus testemunhos de vida, 

apresentam-nos uma segunda biografia de Carlindo – associada a um milagreiro que 

opera na cidade de Caicó. 

 

Romilson  Pereira  de  Brito  é  mais  uma  testemunha  do  poder  de  Carlindo 

Dantas: 

 

A minha idade é pouca pra ter conhecido Carlindo. Eu cheguei a conhecer ele 

através da minha mãe e do povo que falava dos milagres dele. Eu cheguei 

pedir a ajuda de Carlindo quando fui atacado por abelhas e fiquei com alergia 

crônica. Eu fiz várias consultas com dermatologista e não descobria o que era 

o caso. Saiu manchas na minha pele, eu fiz o pedido a Carlindo e pela fé eu  

fui atendido por ele. Essas coisas aconteceram em 2012 quando fiz a  

promessa pra todo final de mês acender uma caixa de vela no túmulo dele. 

Mas optei para acender todas só em um dia. E todo dia de finados eu acendo 

doze caixas de velas, porque o ano tem doze meses. Pra me ele é um 

intermediador porque ele é da nossa região, e acredito muito nos milagres 

dele. Enquanto eu for vivo visito o túmulo de Carlindo até morrer, pois todo 

mês tava em um dermatologista com uma consulta e um retorno e não via 

resultado. Quando pedi a Carlindo fui só melhorando. Sou muito devoto de 

Carlindo porque ele foi que me deu a cura. Teve um ano que os coveiros 

chamaram os bombeiros porque era muita vela acesa na sua cova, pois ele   é 

um santo
43

. 

 

 

 

 
 

43 
Entrevista concedida por BRITO, Romilson Pereira de. Entrevistador: Mary Campelo de Oliveira. 

Caicó/RN, 2016. 



162  

A imagem de Carlindo é reconstruída por Romilson através dos milagres 

declarados por outros devotos. Tornou-se um dos indivíduos que também experimentou 

um milagre, testemunhando-o através desta entrevista. O lugar que esse homem ocupa 

dentro de uma comunidade de devotos faz com que suas lembranças se apoiem em 

recordação não somente exterior, mas principalmente interior. Aquela lembrança que  

ele manteve particularmente com seu intermediador. Quando a sua mãe não estiver mais 

no plano terrestre para lembra-lo dos feitos do milagreiro, Romilson ainda se recordará, 

pois “a duração da sua memória está ligada às recordações interiores, formando 

comunidades duráveis”. 

 

O culto a Carlindo acontece de maneira voluntária, ou seja, seus devotos 

seguem as suas próprias regras. Romilson tinha prometido a  Carlindo acender uma 

caixa de velas mensalmente, porém, decidiu realizar anualmente as visitas ao túmulo do 

milagreiro. No dia de finados, deixaria 12 caixas de velas que corresponderiam aos 

meses do ano. O importante é que a promessa está sendo cumprida, não importa de que 

forma, ele mantém o compromisso com Carlindo. O devoto recorreu aos especialistas  

de Caicó, mas não conseguiu obter nem mesmo o diagnóstico da doença. Como ele 

mencionou, esse acontecimento ocorreu em 2002, o que nos leva a refletir que, para 

àqueles que creem, em pleno século XXI, Carlindo Dantas com sua sabedoria da década 

de 1960 continua se sobressaindo sobre os profissionais instruídos. 

 

A testemunha concluiu sua fala salientando que o túmulo de Carlindo é o mais 

visitado do cemitério Campos Jorge. São tantas velas acesas ao milagreiro que  o 

fogaréu é marca registrada nessa devoção. De certa maneira, Romilson colabora para 

esse fogaréu, porque ele também acende uma quantidade considerável de velas na 

sepultura do intercessor. Portanto, Carlindo não é apenas um intermediário, é “um santo 

que conhece a região” desde então, ele está mais perto e conhece as labutas do povo 

seridoense do que muitos santos canonizados. 

 

 

 
3.8. Práticas devocionais na sepultura de Carlindo Dantas 

 
A devoção a Carlindo Dantas ganha maior visibilidade no dia 02 de novembro, 

no qual, os católicos ainda mantém a tradição de visitar os mortos. O túmulo desse 

milagreiro não é somente visitado o ano inteiro, mas é no dia de finados que sua 
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sepultura torna-se o palco de rituais. Os devotos se destinam a esse local para agradecer 

pelas graças e milagres concedidos pelo milagreiro. 

 

Para comprovarmos a devoção a Carlindo recorremos às imagens fotográficas, 

as quais revelaram comportamento, objetos e atitudes perante o milagreiro. A partir do 

século XX a fotografia fez parte da composição do conhecimento histórico. As fotos são 

registros visuais que se formulam ao longo do tempo como uma elaboração do vivido, 

um investimento de sentidos envolvendo saberes de ordem técnica. 

 

Segundo Ana Maria Mauad (1996) as imagens são registros que capturam em 

uma superfície sensível dados de uma realidade, no entanto, entre o objeto e a sua 

representação fotográfica existem as interferências das ações convencionalizadas 

culturalmente e historicamente. Nessa lógica, as fotos são carregadas de códigos que 

imprimem diferentes significados aos seus autores e leitores. Elas possuem um poder 

comunicativo para a representação dos acontecimentos cotidianos cuja narrativa 

“engendram memórias”. 

 

As fotos conservam a leitura de uma multiplicidade de personagens, histórias, 

sensibilidades coletivas e individuais a ser reveladas ao mundo. É nesse sentido que as 

imagens tornam-se “fontes não-verbais” para o historiador, pois elas oferecem através 

de pequenos eventos registrados, uma dimensão da história social, da história da  

família, da história da morte, entre outras. 

 

O trabalho com a icnografia levou o historiador a análise semiótica das 

mensagens visuais. É considerar a fotografia como um “circuito social” envolvendo 

processos de produção, circulação e consumo das imagens fotográficas. A leitura 

fotográfica exige do leitor conhecimentos históricos para a formação de uma mensagem 

compreensível. 

 

As imagens são históricas, que dependem das variáveis técnicas e estéticas do 

contexto histórico que as produziram e das diferentes visões de mundo que 

concorrem no jogo das relações sociais, as fotografias guardam, na sua 

superfície sensível a marca indefectível do passado que as produziu e 

consumiu. Um dia já foram memória presente, próxima aqueles que já 

possuíam as colecionavam como lembranças ou testemunhos. No processo de 

constante vir a ser recuperam o seu caráter de presença, num novo lugar, num 

outro  contexto   e  com  uma   função  diferente.  Da  mesma   forma  que   o 
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historiador com estre presente/passado e o investe de sentido próprio a 

problemática a ser estudada. Ai reside a competência daquele que analisa as 

imagens do passado: na construção do objeto de estudo. A imagem não fala 

por si só; é necessário que as perguntas sejam feitas (MAUAD, 1996, p. 10). 

 

As imagens não são apenas suportes ilustrativos, mas fontes essenciais para 

aqueles que trabalham, principalmente, com temas ligados ao imaginário da morte. 

Apresenta-se na imagem um recorte espacial que “presentifica o passado” e o seu 

conteúdo está relacionado a problemática a ser investigada. Para Boris Kossoy (1941), a 

fotografia é um “resíduo do passado” e um inventário de informações sobre o 

espaço/tempo retratado na imagem. Esta se insere nas pesquisas acadêmicas “prestando-

se às descobertas, análises e interpretações da vida”. Além disso, as imagens carregam 

recordações e emoções de acontecimentos históricos. Nesse sentido, as fotos “sintetizam 

no documento um fragmento do real vivido, destacando o contínuo da  vida”. Tendo em 

vista que elas também guardam os testemunhos de criação, nos quais o historiador 

reconstrói a trama de eventos dos quais fomos personagens em sucessivas épocas. No 

entanto, o registro fotográfico, para Kossoy, não reúne em seu conteúdo o conhecimento 

do passado em definitivo, mas frações do decorrido (KOSSOY, 1941, p.100). 

 

Essas fontes não-verbais revelam um testemunho visual cuja finalidade  

consiste em captar as experiências humanas que não foram abordadas pelos documentos 

escritos. A aparência de parcelas do mundo visível, no registro fotográfico está 

congelado através dos gestos, da paisagem urbana e também dos túmulos que  

perpetuam memórias individuais e coletivas. 

 
Fotografia é memória e com ela se confunde. Fonte inesgotável  de 

informação e emoção. Memória visual do mundo físico e natural, da vida 

social e individual. Registro que cristaliza, enquanto dura, a imagem 

escolhida e refletida de uma ínfima porção do espaço do mundo exterior. É 

também a paralisação súbita do incontestável avanço dos ponteiros do  

relógio, é pois o documento que retém a imagem fugidia de um instante da 

vida que flui ininterruptamente. Ela dá noção do microespaço e tempo 

representado estimulando a lembrança, a reconstituição, a imaginação 

(KOSSOY, 1941, p. 156). 

 

Dessa maneira, as imagens são registros de acontecimentos sociais, culturais e 

políticos, onde as recordações são reveladas, na medida em que seu conteúdo é utilizado 
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pelos indivíduos. Seu testemunho atravessa séculos e é visto por diferentes olhares e 

interpretado de várias maneiras, pois a fotografia “segue preservando aquele fragmento 

congelado da realidade”. Partindo desses pressupostos, foram registradas em imagens 

fotográficas, entre os anos de 2010 e 2015, as sensibilidades coletivas em torno da 

sepultura de Carlindo Dantas. As visitas iniciam-se a partir das 7h e vão até o meio-dia, 

continuando por volta das 15h até às 18h. 

 

Nossos registros fotográficos: 

 

 
Figura 5. Túmulo de Carlindo no Dia Finados de 2015 (acervo da autora). 

 

Logo pela manhã já encontramos a sepultura de Carlindo Dantas com devotos e 

velas acesas. A cera das velas espalhadas pela sepultura evidencia a promessa cumprida 

ou um novo pedido realizado. Nesse sentido, o túmulo representa o invisível na figura 

do milagreiro, o qual se tornou um morto divinizado com um valor incalculável. 

Carlindo representa um passado que interfere no presente e o no futuro. Ele opera 

milagres em diversas áreas da vida, tais como: “Eu e minha mãe passamos muitas 

necessidades, rezei a Carlindo para receber a pensão e ganhamos na justiça. Também 

peço a ele para me ajudar nas provas e sempre dá certo”
44

. 
 

 

 

44 
Entrevista concedida por OLIVEIRA, Raony Felix de. Entrevistador: Mary Campelo de Oliveira. 

Caicó/RN, 2013. 
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Este jovem de apenas 19 anos estava acendendo velas no túmulo de Carlindo 

quando se disponibilizou para falar sobre os milagres ocorridos em sua vida através do 

intercessor. Ele busca a ajuda de Carlindo diariamente porque acredita que “as coisas 

sempre melhoram”. O compromisso que esse jovem mantém com Carlindo demonstra 

que a devoção ao milagreiro não tem idade fixa, pois mesmo os jovens conhecem o 

poder dele nas pequenas dificuldades do corriqueiro dinâmico da vida – como ser 

aprovado em uma disciplina escolar. 

 

 
Figura 6. Túmulo de Carlindo com várias velas por volta das 9h da manhã (acervo da autora). 

 

No decorrer do dia a visita dos fiéis se torna mais frequente, aumentando o 

número de velas acesas no túmulo do milagreiro. Os devotos não se limitam a acender 

apenas uma ou duas velas, cada devoto no mínimo acende uma caixa de velas. Isto, por 

sua vez, foi danificando o túmulo de Carlindo; seu filho já teve de reformá-lo várias 

vezes. 

 

A mobilização dos fieis em cumprir um ritual na cova do seu intercessor 

reafirma uma coletividade sem regras estabelecidas, onde cada pessoa compartilha suas 

experiências individuais. O culto aos mortos, com seus pedidos, sacrifícios e ofertas, em 

muitos casos, serve para assegurar aos mortos certo bem-estar no além. Mas os 

monumentos fúnebres fitam os vivos exortando-os a não esquecerem os seus mortos. 

(WEINRICH, 2001, p. 49). 
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Carlindo está presente na memória dos devotos que experimentam seus 

milagres e deixam no túmulo a sua marca. “Eu tive uma gestação complicada, e pedi 

que, se tudo desse certo, colocaria o nome do bebê de Carlindo ou Carlinda. E tudo deu 

certo, depois deixei um terço no túmulo dele”
45

. Na cidade de Caicó, já existe muitos 

jovens com o nome de Carlindo ou de Carlinda em homenagem ao médico. Esse 

milagreiro só é reconhecido no meio popular porque há um grupo de devotos 

considerável da região do Seridó que o venera a partir das lembranças do seu passado  e 

da sua atuação como intercessor no presente. 

 

 
Figura 7. Braços, cabeças, pés, pernas, coração, roupas, Cabelos no túmulo de Carlindo Dantas 

(acervo da autora). 

 

As oferendas são partes constituintes do mobiliário funerário das sociedades 

antigas e atuais. Estas oferendas deixadas nas tumbas dos mortos proporcionam a 

ligação entre o invisível e o visível e são destinadas somente aos mortos considerados 

divinos. Partindo desse pressuposto, os ex-votos, uma das principais oferendas deixadas 

no túmulo do milagreiro, são “numerosos que estorvam os locais de culto e todos tem a 

função de garantir a ajuda dos santos e a prosperidade, pois são os tesouros mais 

preciosos”. (POMIAN, 1984, p, 60). Nesse sentido, cada ex-voto representa um milagre 

ou uma graça alcançada por uma pessoa anônima. Eles expressam diferentes 

comportamentos executados pelo devoto. Assim, as oferendas: 

 

 
 

45 
Entrevista concedida por MEDEIROS, Maria da Luz. Entrevistador: Mary Campelo de Oliveira, 

Caicó/RN, 2014. 
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representam aos olhos dos visitantes a fama dos deuses, chega longe, até aos 

confins do mundo: algumas além disso, trazem á memória dos visitantes do 

presente do passado, as circunstancias em que mandaram as suas oferendas,  

as pessoas e os grupos que de várias maneiras participaram nos 

acontecimentos de um tempo que passou (POMIAN, 1984, p 64). 

 

“Meu filho sofria de uma doença que colocava muito sangue, então pedi a 

Carlindo e ele curou. Como agradecimento cortei os cabelos do meu filho e trouxe para 

Carlindo”
46

. Os cabelos deixados no túmulo são uma maneira que Marinez de   Oliveira 

encontrou para demonstrar a bondade de Carlindo. Francineide Ferminio Alves, outra 

devota de Carlindo, também deixou um ex-voto na sepultura do milagreiro: “minha   

filha estava ficando cega, rezei a Carlindo Dantas e ela ficou boa. Então trouxe a 

representação de dois olhinhos para ele”
47

. 

Esses relatos demonstram a existência de trocas entre os mortos e os homens 

que comprovam não somente o intercâmbio entre o mundo sagrado e o profano, como 

também a proteção dos intercessores sobre os humanos. Os ex-votos expostos aos 

olhares curiosos de todos que se aproximam do túmulo de Carlindo trazem consigo a 

memória de um homem que opera milagres. 

 

 
Figura 8. Fogaréu no túmulo de Carlindo por causa da quantidade de velas acesas (acervo da 

autora). 

 

 
 

46 
Entrevista concedida por OLIVEIRA, Marines Maria de. Entrevistador: Mary Campelo de Oliveira, 

Caicó/RN, 2014. 
47  

Entrevista concedida por ALVES, Francineide Ferminio. Entrevistador: Mary Campelo    de Oliveira, 

Caicó/RN, 2014. 
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O fogaréu que os devotos mencionaram nas entrevistas é confirmado nesta 

imagem. Por volta das 18h da noite, o túmulo do milagreiro já se encontrava rodeado de 

fogo, ocasionado pelo excesso das velas. No entanto, os devotos não se intimidam e 

continuam acendendo suas velas. Os coveiros ficam receosos por causa do fogo que se 

alastra na direção de outras sepulturas. 

 

Como o túmulo de Carlindo localiza-se na entrada principal do cemitério, por 

onde os frequentadores passam, é constante ouvirmos comentários sobre esse fogaréu. 

“Isso é uma ignorância,” “estão matando a alma dele” ou “o povo não deixa ele em  

paz”. São frases mencionadas por pessoas que não acreditam que Carlindo seja um 

santo. Apesar dos preconceitos por parte desses indivíduos, os devotos não deixam de 

frequentar o cemitério, pois “todo ano isso acontece, vira até um espetáculo”. 

 

Também foi observado que o túmulo próximo à sepultura de Carlindo serviu 

como um depositório das caixas de velas jogadas pelos devotos do intercessor. O 

respeito que os fiéis mantêm com Carlindo é notório assim como o desrespeito com o 

morto enterrado na cova vizinha. Existe uma hierarquia entre os mortos, e Carlindo se 

tornou o morto mais visitado pelos caicoenses no dia 2 de Finados, no Cemitério 

Campos Jorge. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A busca incessante por heróis, santos e milagreiros nas várias regiões do 

Nordeste possibilitou a formação de espaços sacralizados pelas populações carentes. O 

sagrado se revelou a essas comunidades através dos indivíduos eleitos pelo poder divino 

– como os messias –, gerando fanatismos religiosos. Desde as sociedades arcaicas, o 

homem religioso sempre procurou estar mais próximo aos deuses através dos objetos 

consagrados e dos espaços onde o sobrenatural se apresenta aos mortais. O sagrado 

também se manifestou aos indivíduos por meios dos elementos integrantes do nosso 

mundo natural, como as árvores, as pedras, a água, os animais etc. A veneração a uma 

cruz não se constitui apenas uma adoração à cruz de madeira, mas este objeto revela 

uma realidade sobrenatural – as hierofanias que traduzem valores religiosos e provocam 

uma rotura na homogeneidade do espaço (ELIADE, 1986, p. 26). 

 

As práticas religiosas dos fiéis, que desesperadamente buscam seus santos para 

resolver pendências cotidianas, são exemplificados nas romarias destinadas ao Bom 

Jesus da Lapa, no interior da Bahia, à Santa Cruz dos Milagres, no Piauí, à Santa 

Menina, em Florânia, e no Monte do Galo, em Carnaúba dos Dantas, esses últimos no 

Rio Grande do Norte. “Uma carência fundamental humana de locais sagrados de onde 

provenham milagres, reparações, curas e renovações que deram origem as viagens de 

peregrinação” (ASSMANN, 2011, p.324). 

 

Dessa maneira, ao longo dos séculos, também foram surgindo outros modelos 

de santidades ligados não somente ao mundo rural, mas aos setores urbanizados. 

Historiadores como Jaciely Soares da Silva e Márcia Pereira Santos (Santo Antero), 

Marília Schneider (Antoninho) e Eliane Tania Martins de Freitas (Baracho), Iara 

Toscano Correia (João Relojeiro) e Vera Irene Jurkevics (Maria Bueno) nos mostraram 

a manifestação do sagrado aos homens modernos. Apesar de muitos desses milagreiros 

não apresentarem santidade em sua conduta na terra, foram revestidos de um caráter 

sacralizado no qual suas falhas foram substituídas pelos milagres e graças – a 

constantemente lembrados pelos devotos. 
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A ideia de receber graças se remete à busca por bens materiais; os fiéis, com 

suas necessidades básicas como comida, roupas, dinheiro e relações amorosas, recorrem 

aos milagreiros na certeza que terão seus problemas resolvidos. Os milagreiros não 

somente compreendem os sofrimentos cotidianos, como também concedem graças aos 

penitentes. Os milagres, por sua vez, estão relacionados às causas impossíveis que 

fogem da possibilidade humana em solucioná-las. 

 

O milagre aparece como o recurso dos fracos, do corpo e do espirito, no 

mundo de violência. É graças a este evento que desafia toda lógica humana 

que os infelizes escapam aqui. O milagre também vem corrigir a dureza da 

vida das pessoas comuns. Ele intervém quando tudo parece perdido. Contra a 

injustiça ou contra a violência feita ao corpo, ele se manifesta como a 

manifestação de uma justiça imanente, que coloca um pouco de ordem num 

mundo desordenado (GÉLIS, 2008, p. 119). 

 

A comunidade dos devotos que recorre aos milagreiros, em muitos casos, é 

formada por indivíduos afligidos fisicamente e emocionalmente. Em casos de doenças 

cujo indivíduo é desenganado pelos médicos, os devotos não estão preocupados com a 

lógica da medicina, mas com a eficácia dos prodígios operados pelo intercessor. Desde 

então, os milagres são provas da validade do apelo e a marca da ação de Deus sobre os 

seres humanos (2008, p. 126). Os receptores dos milagres tornam-se gratos pelo resto de 

suas vidas ao milagreiro. 

 

Essa gratidão por parte dos fiéis é conceituada a partir de duas definições. Para 

Zeny Rosendahl, os indivíduos, ao receberem benefícios dos santos protetores, se ligam 

a eles através de uma aliança. Esta é um “modo devocional” em que o fiel está 

encarregado de manter um contínuo culto de veneração com características particulares 

ao intercessor que, em troca, sustenta a responsabilidade de proteger o devoto nessa  

vida e facilitar seu acesso ao céu (ROSENDAHL, 1999, p. 62). Os agradecimentos 

também são expressos na relação contratual, defendida por Paolo Rossi como um 

contrato de memória. Os devotos antes mesmo de conseguirem os milagres, já iniciam 

suas visitas ao túmulo do milagreiro como uma maneira de lembrá-lo do 

comprometimento com a sua causa. Quando os prodígios são realizados na vida do 

crente, ele é devedor do milagreiro, o qual é continuamente venerado em seu túmulo 

com práticas ritualísticas. Estas estão carregadas de emoções e gestos que formam 
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um conjunto de atos formalizados, expressivos, portadores de uma dimensão 

simbólica. O rito é caracterizado por uma configuração espaço-temporal 

específica, pelo recurso de uma série de objetos, por sistemas de linguagens e 

comportamentos específicos e por signos emblemáticos cujo sentido 

codificado constitui um dos bens comuns de um grupo (SEGALEN, 2002, p. 

31). 

 

O rito apresenta um drama social e estimula a memória do fiel ligando o 

presente a um passado pertinente. Esses rituais são representados através das rezas, da 

entrega dos ex-votos e de um comportamento religioso. Os movimentos corporais de 

cada devoto os orienta para uma nova experiência com o sagrado, em que a 

improvisação dos gestos expressa sentimentos particulares através de uma memória- 

hábito. 

 
Estes hábitos implicam uma tendência interiorizada para agir de certa 

maneira. Um impulso suficientemente forte para nos levar habitualmente a 

fazer coisas que dizemos a nós próprios preferir não fazer. A agir de maneira 

que desmentem, ou atropelam, as nossas decisões conscientes e as nossas 

resoluções formais (CONNERTON, 1993, p. 93). 

 

O comportamento executado pelos fiéis é algo que não é institucionalizado,  

mas que se repete com frequência, tornando-se um hábito. Desde então, o hábito é a 

persistência da realização de uma atividade continuada, as quais são marcadas pela 

afetividade que faz parte de cada devoto. Cada membro do corpo dos devotos torna-se 

instrumento de adoração aos milagreiros. No momento em que se ajoelham, levantam as 

mãos como um ato de clemência, quando beijam a foto do santo querido, quando usam 

os seus pés para alisar o túmulo do milagreiro ou quando rezam mais de trinta minutos o 

terço, os indivíduos manifestam gestos que já lhe são incorporados. 

 

Assim, as práticas religiosas dos fiéis evocam ações especializadas, as quais 

mesmo não sendo verbalizadas e nem conscientemente ensinadas tornam-se importantes 

para a propagação da devoção aos milagreiros. A posição e a postura de cada devoto 

expressam não somente o desejo, mas a autoridade que cada um goza na comunicação 

com o intercessor. O ato de pagar promessa se constituiu na marca indelével da 

religiosidade praticada pelo povo. A promessa, uma vez feita e correspondida, 

proporciona a relação de intimidade entre o devoto e o intercessor. Nesse caso, o túmulo 

do milagreiro torna-se o espaço mais procurado para o cumprimento do voto. 
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É trilhando esse caminho que reconhecemos a presença do sagrado na cidade 

de Caicó. Trata-se de Carlindo de Souza Dantas, que se destacou na época de 1960  

como o médico mais popular que a sociedade caicoense conheceu. Carlindo foi amado 

por adultos, idosos e crianças que, na falta de assistência médica, receberam visitas do 

médico em suas próprias residências. Tinham ainda acesso a remédios, ou seja, eram 

beneficiários de uma medicina solidária. A sua popularidade aumentou quando entrou 

para a política, sendo conhecido por seu comportamento irreverente nas campanhas 

eleitorais. 

 

Carlindo Dantas foi um homem caridoso, sincero, atencioso, popular, pródigo e 

“médico muito bom”, como popularmente dizem. Em contrapartida, também estimulou 

ânimos raivosos por causa do seu radicalismo, por ser temperamental e por não “levar 

desaforo para casa”. Ele conquistou uma rede de amigos que o admiravam e de inimigos 

que não suportavam a sua conduta audaciosa. Em 28 de outubro de 1967, foi 

assassinado desencadeando uma onda de crimes sucessivos. Quando investigamos a 

natureza humana de Carlindo e o que ele representou para a população de Caicó 

observamos os elementos que sedimentaram a passagem de um homem comum ao 

milagreiro de cemitério. Constatamos a existência de um discurso impregnado por um 

mito fundador, em que a prática caridosa de Carlindo obteve visibilidade a partir da 

realização do parto de uma mulher, ocorrido às pressas e com o agravante de ser em  

uma comunidade rural. 

 

A morte repentina de Carlindo foi considerada pela sociedade da época como 

uma morte trágica, tendo em vista que, segundo os preceitos religiosos, a ninguém foi 

concedido o direito de assassinar o próximo. Nesse caso, o assassinato de Carlindo foi 

tomado como uma ação injusta executada por indivíduos que nutriam “inveja da sua 

popularidade entre os pobres”. A violência cometida contra Carlindo, na qual, estavam 

envolvidos membros do corpo policial, colocou a sociedade caicoense em alerta sobre a 

insegurança que pairava no território seridoense. Uma época em que os militares, 

estando no controle da segurança, praticaram atrocidades com muitos civis, como foi o 

caso de Nilson Macedo, encontrado morto nas proximidades do açude Itans. 

 

A absolvição dos mandantes da morte de Carlindo, no julgamento de 27 de 

outubro de 1971, quatro anos após o acontecimento mortífero, revelou a negligência   da 
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justiça terrena. Uma justiça que condenou Edmar Nunes Leitão a 56 anos de reclusão, 

enquanto os demais integrantes do “Sindicato da Morte” conduziram sua vida adiante. 

 

São fatos que indicaram a parcialidade no tratamento dado a Antônio Letreiro, 

que se tornou o “bode expiatório” da época. Isto é comum quando lembramos que, não 

somente em 1960, mas em outros períodos da história brasileira, os ricos sempre 

burlaram as regras jurídicas quando seus interesses são ameaçados. Caicó, no início do 

século XX, já se apresentava com uma configuração espacial marcada pela 

modernização que elevou a cidade ao centro da região seridoense. Apesar da 

urbanização empreendida nesse espaço que visava o desenvolvimento dos seus 

habitantes, Caicó se constituiu em um espaço enraizado em tradições. 

 

A sua própria fundação remete-se a história mais conhecida entre  os 

caicoenses, do vaqueiro perdido nos sertões que se deparou com um touro bravo, 

apelando à Nossa Senhora de Sant’Ana, foi salvo do animal enfurecido. Como gratidão 

à Santa, o vaqueiro construiu uma capela para a sua devoção e, em torno desta capela se 

originou o povoado do Seridó que, em 1788, foi elevado à categoria de Vila do Príncipe 

e, posteriormente, à cidade de Caicó. Isto demonstra que a cidade de Caicó é marcada 

pela tradição e pela modernidade, ambas formam um espaço no qual seus habitantes 

vivenciam o antigo e o novo. Não restam dúvidas que o progresso trouxe novidades e 

facilidades ao homem do campo, no entanto, esse homem rural, mesmo transferido para 

o espaço urbano, não deixou de lado seus costumes, suas crenças, as quais 

permaneceram até os dias atuais. 

 

A região seridoense tornou-se o espaço propício às devoções não oficializadas. 

Segundo Lourival Andrade Junior, há vários milagreiros espalhados pelos municípios  

do Seridó Potiguar, por exemplo, José Leão, em Florânia, Menina Milagrosa, em Jardim 

do Seridó, e Mãe e filhos do Açude, na cidade de Cruzeta. São milagreiros locais que 

suprem às necessidades dos seus conterrâneos. Carlindo Dantas, por sua vez, não é 

somente o milagreiro de Caicó, mas da região seridoense, já que seus devotos são 

advindos de todos os municípios do Seridó Potiguar. Ele é recordado pelo seu poder de 

efetuar graças aos seus devotos, oriundas da resolução de problemas como o  

desemprego e o uso de drogas, concedendo ainda outros tipos de indultos, tais como a 

obtenção de pensão e a aprovação em provas escolares. 
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Seus milagres estão relacionados à cura de câncer, da paraplegia, da boa 

condução de gestações complicadas e de operações cirúrgicas, pois, como afirmou 

Rosendahl, a religiosidade vivenciada pelo povo livra os crentes da angústia existencial, 

da doença, do sofrimento e da morte (ROSENDAHL, 1999, p. 66). Os depoimentos dos 

devotos que conheceram Carlindo em vida são testemunhos que enaltecem a bondade  

do médico. Existe uma rede de recordações entre os fiéis iniciada quando Carlindo 

consultou esses devotos no ano de 1960. Assim: 

 
Um homem que foi santificado após a morte, se espantaria muito, se 

retornasse a vida, e pudesse ler sua legenda: esta foi composta, entretanto, 

com a ajuda de recordações preciosamente conservadas, e redigidas com fé, 

por aqueles com quem passou parte de sua vida. Nesse caso, é provável que 

muitos dos acontecimentos recolhidos, e que o santo não reconheceria, não 

tivesse acontecido; mas alguns dele, que talvez não o tivesse impressionado 

ou impressionaram somente aqueles que o rodeavam, porque a atenção deles 

se fixava sobretudo nele (HALBWACHS, 2013, p. 31). 

 

Essas memórias foram repassadas e foram construindo comunidades de crentes 

que, não somente internalizaram quem foi Carlindo, mas sobretudo materializaram nos 

lugares e nos objetos as impressões, os anseios e os milagres alcançados. São devotos 

cujas recordações são baseadas nas “lembranças de infância”, ligadas aos relatos 

exteriores. Estes são advindos de parentes, de livros e revistas – que contribuíram para a 

santificação de Carlindo. 

 

Os testemunhos dos milagres confirmados nos ex-votos deixados no túmulo do 

milagreiro foram elementos fundamentais na formação do imaginário que ronda a figura 

de Carlindo. Maria Aparecida de Araújo e Kadja Fernandes de Souza confirmaram que 

desde os anos de 1980 foi notória a presença de objetos que representavam os membros 

do corpo. Pernas, braços, cabeças, mãos, entre outros, demostraram que a devoção a 

Carlindo foi repassada de geração em geração e mantida por lembranças conservadas e 

reveladas aos outros através desses símbolos religiosos. 
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A sepultura também mantém um papel relevante na divulgação da devoção a 

Carlindo, porque o sagrado habita o seu túmulo e se manifesta aos seridoenses quando 

curas são efetuadas na vida dos crentes. Por isso, afirmamos que esta sepultura se 

constitui na hierofania presente na cidade de Caicó. O túmulo carregado de significados 

espirituais carrega uma áurea sagrada que rompe com a ordem estabelecida no  

cemitério. 

 

Os frequentadores do Campos Jorge no Dia de Finados identificam a desordem 

no cemitério, quando o túmulo de Carlindo é rodeado de velas e de devotos. Os 

observadores pronunciam “todo ano é desse jeito”, expressando o desconforto que 

muitas pessoas sentem com aquele evento. Apesar da aparência de agitação ocorrida no 

cemitério por causa dos rituais executados no túmulo de Carlindo, este está organizando 

a vida pessoal e financeira dos indivíduos que lhes prestam culto. O túmulo de Carlindo 

Dantas indicou a importância dele entre os seridoenses. Apesar da forte devoção que o 

povo do Seridó Potiguar mantém em Nossa Senhora de Sant’Ana, eles recorrem ao 

milagreiro Carlindo porque ele foi “um marqueteiro, um ídolo, um excelente 

profissional da medicina e um político acima do normal”. Após a morte, tornou-se o 

intercessor, o espirito de luz e, principalmente, o milagreiro da região. 

 

Carlindo Dantas conhece a cidade de Caicó e seus habitantes porque viveu e 

passou pelas mesmas angústias que os caicoenses sofrem atualmente. As gerações 

posteriores a Carlindo o consideram um ancestral e procuram no “reencontro simbólico 

com ele o reconforto e a graça para continuar a luta” (OLIVEIRA, 1985, p. 120). Esse 

milagreiro se tornou o próprio milagre para os seus devotos, os quais identificam nele 

um passado marcado por generosidade ao sertanejo pobre. Por isso, respeitam-no da 

mesma maneira como reverenciam Nossa Senhora de Sant’Ana. Assim, ressaltamos 

uma devoção marcada por mitos, pela oralidade, pela fé e por uma memória seletiva, na 

qual Carlindo assumiu o posto de médico espiritual. 
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Salientamos que, durante as visitas realizadas ao Cemitério Campos Jorge, 

averiguamos que a imagem de Iemanjá foi um dos objetos simbólicos deixados no 

túmulo de Carlindo. Além disso, alguns devotos comentaram sobre a participação de 

Carlindo no Centro Espírita Bezerra de Menezes, na cidade de Natal. Fatos que 

demandariam outra pesquisa mais aprofundada para a compreensão do sincretismo 

religioso presente na devoção a Carlindo. São pontos que poderão ser abordados em 

trabalhos futuros pois, como afirmou Mircea Eliade, esse trabalho é um “sumário 

incompleto”. 

 

Os aspectos da devoção a Carlindo Dantas salientados na dissertação 

demonstraram que a cidade de Caicó exprime várias formas de se relacionar com o 

sagrado. Se as missas, as romarias e as festas à Nossa Senhora de Sant’Ana 

caracterizam o sagrado oficial, Carlindo simboliza o sagrado não institucionalizado que 

operou e ainda opera milagres aos caicoenses. 

 

Certificamos, portanto, que nas sociedades contemporâneas os indivíduos não 

se desvinculam totalmente do comportamento religioso. “Faça o que fizer, ele é um 

herdeiro e produto de um passado místico, e de ritualismos degradados”  

(ELIADE,1986, p. 166). As práticas religiosas são reatualizadas conscientes ou 

inconscientemente nas sociedades que se consideram desmistificadas. 
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