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RESUMO 
 
 

A festa é capaz de intermediar diferenças sociais e culturais proporcionando novas 
linguagens entre os seus participantes. A festa religiosa também tem esta função. 
Os atos festivos destinados aos santos podem ser incentivadores das novas 
interações sociais ocasionadas pelo evento. Partindo daí, este trabalho pesquisa 
três festas religiosas que têm como homenageadas, as santas: Nossa Senhora da 
Apresentação, representando a Mãe de Jesus, em Natal, e a história da fundação da 
Cidade, em 1599; Santa Luzia, uma mártir da Itália, faz parte da devoção popular na 
cidade de Mossoró, região oeste do Rio Grande do Norte; e Sant’Ana, mãe de 
Maria, ilustra com fervor a cultura caicoense, no Seridó do Rio Grande do Norte. Os 
objetivos desse estudo foram os seguintes: observar e comparar as festas em 
questão; estudar as festas no Brasil-colônia; pesquisar as festas do Rio Grande do 
Norte, relatadas anteriormente, entre os anos de 2007 a 2009; apreender a 
hagiografia das padroeiras dessas cidades e, por fim, enfatizar os pontos em 
comuns, assim como as diferenças existentes entre elas. A inspiração metodológica 
foi trabalhada a partir de Peter Burke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Festa religiosa, Religião e Religiosidade. 



 

ABSTRACT 
 

The party is able to mediate social and cultural differences, providing new languages 
among its participants. The religious festival also has this feature. The festive events 
for the Saints may be encouraging the new social interactions caused by the event. 
From here, this work explores three religious parties that have honored as the holy: 
Our Lady of the Presentation, representing the Mother of Jesus, Christmas, and the 
history of the founding of the City in 1599, Santa Luzia, a martyr of Italy, makes part 
of popular devotion in the city of Natal, west of Rio Grande do Norte, and St. Anne, 
mother of Mary, illustrates the culture caicoense fervently in Seridó of Rio Grande do 
Norte. The objectives of this study were as follows: to observe and compare the 
parties concerned, to study the festivities in colonial Brazil, search for the festivities of 
Rio Grande do Norte, reported previously, between the years 2007 to 2009, to seize 
the hagiography of these patrons cities and, finally, emphasize the points in common, 
as are the differences between them. The methodology was worked inspiration from 
Peter Burke. 
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A palavra “festa” vem do latim festa, plural de festum, e diz respeito a 

qualquer solenidade, religiosa ou não, comemorativa de um fato importante. Toda 

festa gira em torno de um fato, e, geralmente, é determinado um tempo para que 

seja revivido o acontecimento. A medida do tempo da festa é feita sempre 

considerando-se sua posição no calendário; no caso das festas religiosas, estas 

comportam datas que são lembradas e recordadas anualmente. 

 As festas brasileiras estão, em absoluta maioria, ligadas à religião - em 

especial, à Igreja católica. Sob a influência da cultura européia, os colonizadores, 

através de agentes simples, geralmente camponeses, em sua grande parte, 

honravam os santos de devoção com antigas práticas de promessas, penitências, 

novenários e rezas. 

Com o descobrimento do Brasil, foi desvendado aos portugueses um paraíso 

natural na terra. A natureza era tão intensa que era possível sentir a presença 

divina. Terra fértil, vegetação rica e clima ameno tornavam o ambiente familiar aos 

europeus, que estavam distante de suas terras.   

 Em meio a esse novo ambiente e sob o controle da Igreja e do estado, a 

civilização portuguesa procurou disseminar e impor sua cultura. Uma das formas de 

difundi-la foi através da realização das primeiras festas, que ocorreram logo ao 

primeiro contato entre as civilizações portuguesa e indígena, as quais, além da 

mistura de estilos de vida, promoveram a criação de formas de organização coletiva 

e de lazer na colônia. 

Inicialmente ligadas à produção agrícola, as primeiras festas uniam os 

homens, os quais, na semeadura e na colheita, congregavam os demais para 

agradecer pelo plantio ou para pedir proteção para ele. A esse conjunto de graças 
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divinas se denominou encontro festivo. “À festa, com o correr do tempo, foram se 

associando outros elementos, tais como padroeiros, entidades sobrenaturais, mais 

tarde substituídos pelos santos do hagiológio católico romano” (ARAÚJO, 2007: 5). 

 A Igreja Católica Romana tem determinado o dia dedicado a cada santo, com 

suas respectivas festas. Existem dois grupos distintos de festas católicas: as do 

Senhor e as comemorativas dos santos.  “Nos intervalos das grandes festas 

religiosas, eram realizadas outras menores aos domingos, por isso chamadas 

“Domingas” (DEL PRIORE, 2000: 13). 

 O culto aos santos difundiu-se na Europa a partir do século XV e durante o 

século XVI. Apesar de eles serem os intermediários entre o céu e a terra, a relação 

entre os homens e eles era ambígua. Os santos podiam ser considerados bons ou 

ruins, generosos ou vingativos. O sentimento variava conforme o atendimento ou 

não aos pedidos que lhes eram feitos. 

Com o passar do tempo, a Igreja Católica foi conglomerando cada vez mais 

adeptos das santas comemorações festivas. Santos e santas passaram a dar seus 

nomes às capelas no Brasil, conforme a tradição de Portugal, principalmente no que 

diz respeito aos (às) padroeiros (as) das cidades que iam sendo fundadas.  

Homenageava-se o santo ou a santa do dia colocando-se seu nome na cidade 

estabelecida, para que este a protegesse. 

Nas festas de padroeiro estão inscritos os muitos santos do 
hagiológio católico romano. Uns mais populares, outros menos. É 
claro que a eles são celebradas festas religiosas promovidas pelo 
líder religioso das comunidades brasileiras, isto é, o padre. Entre 
Santo Antônio, São João e São Sebastião, não se pode afirmar qual 
seja o que apadrinha maior número de cidades brasileiras. E as 
santas? Nossa Senhora sob as mais variadas invocações poderá 
levar a palma (ARAÚJO, 2007, p. 8). 
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Durante o período colonial, as festas eram espaços de múltiplas trocas de 

olhares, de variadas leituras políticas e religiosas, e um novo calendário religioso 

estabelecia a ponte simbólica entre o mundo profano e o mundo sagrado. 

A importância das festas religiosas cresce de tal maneira depois do 
Concílio de Trento1, confirmando o investimento catequético e 
pastoral que as norteavam, que publicações especializadas para 
orientar o clero na sua organização e realização começaram a 
circular (SOUZA, 2001: 23). 

 

Pela ausência de trabalhos acadêmicos que tratem comparativamente 

significativos eventos religiosos no Rio Grande do Norte, esta tese se propõe a 

estudar três festas religiosas, que têm como homenageadas respectivamente: 

Nossa Senhora da Apresentação, relembrando a história da fundação da cidade de 

Natal, em 1599; Santa Luzia, uma mártir da Itália que faz parte da devoção popular 

na cidade de Mossoró, região oeste do estado; e Sant‟Ana, mãe de Maria, que 

ilustra bem a religiosidade de Caicó, na região do Seridó.  

 Ao estudarmos essas três festas, o fizemos com os seguintes objetivos: 

observar e comparar as festas em questão, analisando as ocorridas no Brasil 

durante a colonização portuguesa/européia; pesquisar as festas religiosas de Natal, 

Mossoró e Caicó, descrevendo as realizadas durante os anos de 2007 a  2009; 

apreender a hagiografia das padroeiras dessas cidades tentando associá-las com as 

práticas sociais instituídas nessas três cidades, e, por fim, enfatizar os pontos em 

                                                           
1
 Apesar de o movimento luterano ter iniciado em 1517 e toda a Igreja sentir a necessidade urgente 

de uma reforma “na cabeça e nos membros”, muitos obstáculos se antepunham à convocação de um 
Concílio Ecumênico: a Cúria romana temia perder privilégios, o papa receava o Conciliarismo (teoria 
pela qual o Concílio está acima do papa), a França queria abater a hegemonia européia do Império 
Romano Germânico e os príncipes protestantes não pretendiam devolver os bens 
conquistados.Temas tratados: a eucaristia e a missa. Proibiu-se a comunhão sob duas espécies e 
rejeitou-se a língua vernácula na liturgia. Reafirmou-se a sacramentalidade e indissolubilidade do 
matrimônio, as indulgências, o culto dos santos, das relíquias e das imagens. 
(http://www.pime.org.br/missaojovem/mjhistdaigrejatrento.htm) 
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comum e as diferenças entre as festas citadas, mostrando o enriquecimento 

histórico-cultural que esses eventos proporcionaram às respectivas cidades.  

 As festas, realizadas por vários segmentos da sociedade, inclusive os grupos 

urbanos, conseguiram obter grandes ganhos para nossa cultura, levando a uma 

mistura de anseios, valores e crenças de grupos. Elas podem referir-se a datas, 

acontecimentos, reviver tradições, criar novas formas de expressão e preencher 

espaços na vida dos grupos, seja para protestar, seja para construir uma cidadania, 

renovando-se cada vez que acontecem. Além disso, as festas têm a função de 

socializar as pessoas, por meio de idéias e objetivos comuns. Pode haver 

divergências, pois a meta de uma união comum de pensamentos pode não ser 

atingida; mas nem por isso a festa deixará de acontecer vez após vez.   

 O levantamento de informações que realizamos nas festas das três santas 

que estudamos ocorreu nos anos de 2007 a 2009. Fizemos entrevistas, estudos de 

campo, registro de imagens, coleta de dados em periódicos, livros e sites, visando 

alcançar os objetivos estabelecidos. Depois de obtidas as informações, escolhemos 

o tipo de análise a ser adotado. A inspiração metodológica da idéia comparativa foi 

trabalhada a partir de Peter Burke (1980).  

 Além de Burke, trabalhamos com autores que nos deram a base teórica para 

a construção de nosso objeto, dentre os quais destacamos: Jancsó & Kantor (2001), 

Azevedo (1996), Amaral (1998), Cascudo (1999), Durkheim (1989), Del Priore 

(2000), Eliade (1992), Morais Filho (1979), Manguel (1997), Tinhorão (2000), e 

Ordep (1999). 

Segundo Burke, sociólogos e historiadores nem sempre viveram 

pacificamente. Para ele, a sociologia é “o estudo da sociedade humana, com ênfase 
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na generalização de sua estrutura. A história pode ser definida como o estudo das 

sociedades humanas, com ênfase nas diferenças entre elas e nas mudanças 

verificadas ao longo do tempo em cada uma” (1980: 9). 

 Observa-se, então, que os dois ramos de estudo se complementam. As 

estruturas mudam, e é pela comparação que podemos descobrir aspectos de 

determinada sociedade. “Os sociólogos aprendem a detectar regras e muitas vezes 

a ocultar exceções enquanto que os historiadores são treinados para atender ao 

detalhe e falham muitas vezes na descoberta de padrões gerais” (1980: 10). 

 Voltando ao passado, poderemos nele encontrar elementos capazes de 

construir novas explicações para circunstâncias e referências presentes, pois ele 

possibilita trazer de volta as mais diferentes percepções de vivência de indivíduos e 

também de comunidades. Apesar da idéia de que o passado está distante 

temporalmente em função de elementos descobertos em tempos antigos, podemos 

encontrá-los convivendo e compartilhando com o presente, sabendo-se que muitos 

deles podem estar adaptados às circunstâncias do mundo contemporâneo. 

 Burke cita dois exemplos de sociólogos clássicos que utilizaram a história em 

sua metodologia de pesquisa. Um deles foi Émile Durkheim, o qual 

...acreditava que o passado poderia ser útil à sociologia e aproximou-
se do trabalho de Fustel de Coulanges, de quem tinha sido aluno na 
Escola Normal em „A Divisão do Trabalho‟ (1893) e em „As formas 
elementares de vida religiosa‟ (1912). O próprio Durkheim escreveu 
uma história de educação em França (1980: 16). 

 O outro é Max Weber: 

...a amplitude e a profundidade dos seus conhecimentos históricos 
eram verdadeiramente fenomenais. Escreveu livros sobre as 
companhias de comércio da Idade Média e a história agrária de 
Roma antes de escrever o seu famoso estudo sobre a Ética 
protestante e o espírito do capitalismo (1980: 16). 
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 Somente durante as décadas de 1950 e 1960, a sociologia e a história 

iniciaram um diálogo de convergência. Os historiadores começaram a estudar a 

história social, e alguns sociólogos passaram a simpatizar com o “passado social” e 

realizaram estudos históricos de caráter sócio-científico, mesmo sabendo que, às 

vezes a aproximação levava ao conflito. 

 O método sociologia/história permite ver os fatos sociais de forma global, 

descobrindo-se, a partir daí, relações entre fenômenos aparentemente 

independentes. De acordo com Oliveira (1985: 14) “esses fenômenos serão 

explicados por suas relações dialéticas”, e as relações que existem entre eles 

surgirão da dinâmica de todo conjunto, pois, através da comunicação entre as 

partes, as essências serão evidenciadas. 

 A história social, segundo Burke (1980), é a história das relações sociais, de 

sua estrutura, da vida privada e de seus conflitos, cada uma correspondendo a uma 

abordagem diferente. Segundo Cunha (2002), “é o estudo dos usos, costumes e 

vida cotidiana” (p. 13). 

 Quando se trabalha a sociologia somada à história, um dos caminhos 

adotados é o método comparativo. As perspectivas da história e da sociologia são 

complementares, e as comparações permitem ver o que não é evidente, explicando 

as diferenças. 

 De acordo com Burke (2002), somente após a Segunda Guerra Mundial os 

estudos comparativos avançaram, principalmente nos Estados Unidos, e daí 

surgiram “subdisciplinas como o desenvolvimento da economia, da literatura e da 

política comparativa” (p. 42).   
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 A história comparativa tem sua importância, mas também apresenta seus 

riscos. O primeiro é o de se aceitar facilmente a premissa de que as sociedades 

crescem de acordo com os estágios evolutivos de desenvolvimento. Weber, em seus 

estudos, defende que, numa comparação, o que deve ser levado em conta são os 

diferentes caminhos que uma sociedade pode seguir.  

 Outro risco é o do etnocentrismo. Infelizmente, as culturas não-ocidentais, por 

vezes, ainda são estigmatizadas, e a cultura ocidental ainda vem sendo apresentada 

como modelo para uma análise comparativa mais adequada. Isso leva a um risco, 

que surge ao se tentar corrigir o etnocentrismo: o relativismo, talvez a maior 

dificuldade com os estudos comparativos. Por último, é decidir o que se deve 

comparar. O cuidado com essa escolha é fundamental para o bom entendimento da 

pesquisa. Corre-se o risco da superficialidade quando detectado somente um ponto 

de comparação, como também se arrisca a fazer um estudo entre sociedades 

inteiras e diferentes entre si. Tanto em um caso como em outro se faz necessária 

uma leitura crítica, para não se extrapolar em nenhuma situação.  

 Durkheim distinguiu e defendeu a comparação, já que, para ele, a sociologia 

era regada por essa forma metodológica de ação. Ele defendeu dois tipos de 

comparação: a primeira entre sociedades que têm a mesma estrutura, da mesma 

espécie, e a segunda entre sociedades basicamente diferentes. 

 Weber, em boa parte de sua vida intelectual, buscou definir as características 

da civilização ocidental, através de comparações entre a Europa e a Ásia, sob o 

olhar econômico, político e religioso. Através da comparação, consegue-se ver o que 

não está lá, ou seja, entender a importância de uma ausência no que está 

estudando.  
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Observar o que fenômenos aparentemente diferentes têm em 
comum, entretanto, é, sem a menor dúvida, uma virtude intelectual 
tão valiosa como observar o quanto fenômenos aparentemente 
similares diferem entre si. De qualquer modo, também a separação 
depende de uma fase comparativa prévia (BURKE, 2002:41). 

 

 Enfim, estudos sociológicos somados a pesquisas históricas podem 

proporcionar uma forma de comunicação entre os fenômenos estudados. As 

aproximações entre eles, bem como os distanciamentos, enriquecem a pesquisa, 

além de propiciar um rico diálogo entre duas ciências que possuem suas diferenças, 

mas podem complementarem-se quando abordadas dentro de um procedimento 

metodológico adequado.  

 Este trabalho de pesquisa está dividido em quatro partes, mais as 

considerações finais. O primeiro capítulo trata de eventos acontecidos no Brasil 

durante a colonização portuguesa. O motivo principal da escolha desse assunto para 

abrir a tese foi a intenção de mostrar a dinâmica das festas em seus momentos de 

inserção na colônia: como eram as festas e que acontecimentos as permeavam, 

quais as represálias às manifestações culturais e o que ocorria no Brasil-colônia, na 

esfera das “festas”, servindo de base para a religiosidade. 

 O segundo capítulo descreve as festas de Nossa Senhora da Apresentação, 

Santa Luzia e Sant‟Ana, em suas respectivas cidades do Rio Grande do Norte: 

Natal, Mossoró e Caicó. A descrição dessas festas foi feita com base em estudos 

documentais e em observação direta realizada em 2007, 2008 e 20092. São 

mostradas as principais etapas das festas, os momentos que mais influenciam na 

dinâmica dos eventos e o efeito delas nas respectivas cidades. 

                                                           
2
 Com exceção da festa de Sant‟Ana, em Caicó, cuja pesquisa in loco só foi executada apenas em 

2008 e 2009. 
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 O terceiro capítulo mostra a história das santas pesquisadas. Origem, fatos, 

imagens, enfim histórias que elucidam quem foram essas senhoras que hoje levam 

o nome de padroeiras de cidades relativamente importantes no contexto potiguar. 

Evidencia-se, nessa abordagem, não apenas o fato de se crer em estórias que se 

ouviu contar ou de se ter fé em algo que não se sabe nem por que se acredita 

naquilo, mas também o de se dever fundamentar, a crença a partir de fatos escritos 

com o objetivo de enriquecer o sentido da fidelidade religiosa dos fiéis.  

O quarto capítulo traz uma análise comparativa das três festas. Com base em 

discussões que abordam conceitos sobre mitos, ritos e símbolos foi iniciado este 

capítulo, permitindo decifrar sentidos escondidos encontrados nas referidas festas. 

Através dos pontos que mais se destacam nelas, constatamos as similaridades e 

diferenças existentes nesses eventos.  

As considerações finais retomam as reflexões feitas durante a tese sobre as 

festas religiosas. Comparamos, em alguns pontos, os festejos religiosos existentes 

no Brasil colonial e os pesquisados no Rio Grande do Norte. Verificamos que ainda 

se mantém muito da história e da tradição portuguesa, e que as mudanças se deram 

frente à exigências dos novos tempos e de novas demandas sociais, mas a estrutura 

é a mesma. É verdade que muito já se estudou a respeito de festa; mas essa é uma 

esfera inesgotável, devido a sua riqueza cultural. 
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CAPÍTULO 1 

FESTAS RELIGIOSAS NA HISTÓRIA DO BRASIL 

COLONIAL 
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1.1 Brasil: um país de santos e festas 

 

 
O ano de 1500 é o ponto de partida de diferentes manifestações religiosas em 

território brasileiro. Com a chegada do colonizador português, veio também sua 

doutrina religiosa. A princípio, o projeto colonial foi apresentado pelos portugueses 

como uma obra de Deus. E a conversão dos gentios, a ser realizada pela ação 

missionária da Igreja, estaria apoiada pelo Estado. A imposição religiosa não pode 

ser aceita somente como uma dominação clerical, mas também como dominação 

política, social, cultural e linguística. 

A religiosidade portuguesa que para cá foi trazida se encontra 
embasada na tradição medieval e, embora ainda não estivesse 
inserida na reforma tridentina, trouxe marcas da conquista como: 
cruz, ermidas, oratórios e capelas que, aos poucos, foram se 
modificando, como forma e expressão, sendo recriadas, fazendo 
surgir novas maneiras na relação com o sagrado, quando foram 
construídos sistemas simbólicos de religiosidade singulares, a partir 
de especificidades locais, que atuaram de forma direta no 
comportamento do habitante do novo mundo (PETRUSKI, 2008: 25). 

 
Novas formas de viver a religião católica tiveram suas raízes assentadas no 

cotidiano do mundo rural, predominante naquele momento histórico. Segundo Mello 

e Souza, elas se formaram a partir de três perspectivas: da religiosidade nativa 

indígena, da africana transmigrada e da dos imigrantes. A autora classificou como 

heterodoxa a manifestação religiosa que se construiu no Brasil (1987: 97), porque os 

traços católicos, negros e indígenas se misturaram na colônia, tecendo uma religião 

sincrética e especialmente colonial. 

O catolicismo vivenciado pelos fiéis não era controlado totalmente pela Igreja 

institucionalizada, pois sempre houve manifestações subjetivas, pretendendo ligar o 

divino ao horizonte cotidiano do homem, buscando captar o seu poder divino por 

meio de novas formas devocionais miscigenadas que a própria religião inventava. 

Brandão (1984: 26) atribui a essa atitude do brasileiro do período colonial o nome de 
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“característica emocional”; ou seja, para ele “o homem tem uma vivência muito 

profunda de seus aspectos não racionais com o „mistério‟ tremendo e fascinante”. 

Essa nova perspectiva de religiosidade desenvolvida na colônia tem como 

especificidade a espontaneidade, bem como a tentativa de independência em 

relação à religião ensinada por parte do clero oficial. A abertura para o surgimento 

de novas práticas religiosas foi possível devido à fragilidade da hierarquia 

eclesiástica brasileira, que deixou abertas lacunas onde não podia dominar, devido 

ao pequeno número de representantes do clero, permitindo que uma simbologia 

religiosa tipicamente brasileira fosse desenvolvida. Segundo a análise de Mello e 

Souza, foi “uma complexa fusão de crenças e de práticas, teoricamente batizada de 

cristianismo, mas praticamente desviada dele” (1987: 91). 

Essa realidade sofre um impacto de mudança com a expulsão dos jesuítas, 

no final do século XVIII, e a romanização3 do catolicismo brasileiro, no século XIX. 

Dentre as reformas ocorridas então na Igreja do Brasil, podemos destacar que ela 

deixa de ser o braço forte do aparelho estatal, buscando outras fontes de 

sustentação; além disso, ela busca a unidade e a autoridade dos bispos, a disciplina 

do clero e a regeneração religiosa popular. Para isso, seria necessário afastar 

determinadas práticas e crendices populares que destoavam da ortodoxia católica. 

Foi a partir da segunda metade do século XIX, que o clero, no Brasil, 

começou a receber as novas normatizações conciliares. A nova proposta do 

catolicismo trazia consigo, como obrigação primordial, a fidelidade ao Sumo 

Pontífice, o fechamento e a recusa ao mundo moderno, como também a obtenção 

da unidade da Igreja católica através de uma rigidez hierárquica. Essa é considerada 

                                                           
3
 Fala-se romanização por que a ação reformadora dos Bispos, padres e congregações religiosas tem 

por objetivo moldar o catolicismo brasileiro conforme o modelo romano (RIBEIRO, 1985: 283). 
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a segunda etapa de atuação do catolicismo no Brasil; a primeira etapa é a fase 

inicial do processo de colonização a partir de 1500. 

Na segunda fase, o local que determinaria os destinos da Igreja no mundo 

passou a ser Roma, que aboliu quaisquer influências externas em sua doutrina. 

Buscava-se a reafirmação do poder espiritual sobre o político, como também a 

unicidade contra a multiplicidade. “A organização paroquial, a formação dos 

sacerdotes, as organizações para leigos, a própria espiritualidade, tudo deveria 

convergir para a prática dos sacramentos.” (PETRUSKI, 2008: 40) 

A vivência de um catolicismo leigo, identificado pelos clérigos, fora dos 

padrões teológicos, passou a ser condenado, pois não ia ao encontro das novas 

determinações conciliares. Sendo assim, buscava-se afastar as crendices do dia-a-

dia dos fiéis, pois elas nada acrescentariam à salvação de sua alma. 

Empenhados na reestruturação do catolicismo, os bispos reformadores 

tinham o objetivo de transformar o catolicismo popular, que havia se tornado alvo de 

críticas por parte dos integrantes do clero. Interpretando a religiosidade popular, 

mesmo que católica, como ignorância religiosa, a atuação educadora da Igreja, mais 

uma vez, retoma para a hierarquia um poder que já era seu. 

Apesar das diversificadas maneiras de inserção das práticas religiosas 

manifestadas por parte dos moradores da colônia, constata-se que os elementos 

doutrinários da ortodoxia católica não foram totalmente excluídos. Eles continuaram 

sendo referência de religiosidade, muito embora as manifestações de fé fossem 

subjetivas, sendo realizadas, muitas vezes, em solo privado, e sem a mediação do 

sacerdote.  

A materialização dessa ligação entre os dois mundos poderia 
acontecer de duas formas: a primeira, individual, por meio das 
orações, novenas e penitências; e a segunda, coletiva, através da 
participação em romarias, procissões e festas de santos (PETRUSKI, 
2008: 28). 
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Devido às diferentes expressões da religiosidade do povo, é possível verificar 

a importância concedida, por parte dos fiéis, à devoção que tinham aos santos, 

dando a eles um lugar de destaque em suas vidas. Por parte do clero, havia a 

preocupação com a integração, na liturgia da Igreja, do culto aos santos, o qual 

inicialmente se desenvolvia fora do controle restrito da Igreja, passando 

posteriormente a ser incorporado ao calendário anual eclesiástico e organizado 

através dos agentes oficiais da igreja. 

Os santos são identificados como os conhecidos mais próximos dos fiéis na 

ligação com o sagrado, pois estabelecem relações diretas de intimidade com o 

divino. A relação entre o devoto e o santo se dá, muitas vezes, através da promessa. 

De acordo com Brandão, “a promessa feita ao santo é um dos recursos mais 

costumeiros da manipulação católica do sagrado, é a troca de serviços entre o fiel e 

a divindade mediadora, é um contrato, onde o fiel se reconhece devedor.” (1984: 

191) 

A devoção aos santos esteve presente entre os portugueses que se 

instalaram no Brasil. Podemos constatar esse fato devido ao grande número de 

capelas, altares e imagens existentes no interior de suas casas. Gilberto Freyre 

denomina esse catolicismo de doméstico, pois se caracteriza por seu caráter leigo e 

familiar, já que o chefe da família, seus agregados e moradores próximos se 

reuniam para expressar sua fé. 

Sendo tolerado pelos padres, o aspecto festivo da devoção foi um elemento 

relevante na manifestação desse modelo doméstico de religiosidade brasileira. O 

clero não o via com muito bons olhos devido ao fato de as músicas e danças se 

alternarem com os momentos de oração. 
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As festas e as manifestações religiosas constituíram uma forma de reunião 

social, de expressão da comunidade, principalmente nas regiões rurais, de 

engenhos e fazendas isoladas. A quebra da rotina era realizada pelas procissões e 

festas religiosas, uma das poucas oportunidades para o povo distrair-se e divertir-se. 

O divertimento e a oração caminhavam juntos em alguns momentos, como 

uma forma de romper com o trabalho cotidiano.  Freyre (1998: 232), considera a 

festa como “elemento aglutinador da população no Brasil Colônia, vendo-o como 

manifestação de espontaneidade e sociabilidade de uma comunidade”. 

Podemos afirmar que a religiosidade expressa por um grupo de devotos nos 

permite problematizar diferentes relações entre indivíduo, religião e sociedade. Em 

sua face religiosa a comunidade expressa bem a vida social, o que ocorre também 

nas festas. Esta pode ser vista como ingrediente indispensável ao cumprimento da 

alimentação de sua vida espiritual. 

 

1.2 As Festas na história 

Nada melhor do que uma festa para banir o cansaço do dia-a-dia. Ela é 

suporte para a criatividade humana. A festa pode traduzir fantasias e liberdades de 

ações vivas no interior de cada ser. Ela exprime o lúdico, mas também reafirma a 

força que têm as instituições de poder. E não foi diferente durante o período colonial 

no Brasil, na América portuguesa:  

Basicamente, herdamos do modelo cultural europeu que se impôs 
entre nós as três festas do ano, de fundo religioso e cristão, a 
Páscoa, o São João e o Natal, fulcro das mais intensas e 
diversificadas manifestações festivas (SALLES, 1980:10). 

 

 A festa também pode ser fato político, religioso ou simbólico. Nela inserimos 

valores e normas da vida coletiva. Ela ajuda o povo a suportar o trabalho e a 
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exploração, assim como reafirma os laços entre as pessoas, permitindo-lhes marcar 

suas similaridades ou suas diferenças. 

O fenômeno da festa também permite a abordagem investigativa da cultura 

do povo, pois, remetendo ao passado, permite refletir acerca das influências 

exercidas sobre determinada população, entendendo o por que e o que ainda hoje 

se festeja. 

 As festas reúnem povos, raças, culturas e, devido a essa “mistura”, essas 

solenidades não eram bem aceitas pelos portugueses. Tendo eles o controle 

teocrático, impunha-se-lhes o dever de lembrar aos cristãos a autovigilância 

permanente contra os impulsos pagãos. Na visão dos portugueses, a festa, muitas 

vezes, estava inserida no contexto do pecado. Apesar disso, a vida dos súditos 

portugueses na América incluía festejar a vida em momentos chaves da existência: 

“o nascimento, o encontro da solidariedade sob o compadrio, o trabalho, o afeto, o 

desejo, a passagem final.” (FIGUEIREDO, 2001: 263) Comemorava-se a fé nas 

divindades e o amor devido aos governantes.  

 O Pe. José de Anchieta, o jesuíta mais citado nos escritos que contam a 

história do Brasil colonial, falou a respeito do povo festeiro: 

É terra desleixada e remissa e algo melancólico e por esta causa os 
escravos e os índios trabalham pouco e os portugueses quase nada 
e tudo se leva em festas, convívios, e cantares, etc., e uns e outros 
são mui dados a vinhos e facilmente se tomão delle [embriagam-se 
com ele] e os portugueses não o têm por afronta e desonra e os 
convívios [reuniões sociais] que se dão nesta terra, além de serem 
muitos e ordinários, são de grande custo e neles se fazem muitos 
excessos de comeres esquisitos, etc. (Informações do Brasil, In: 
Informação e fragmentos históricos do Pe. José de Anchieta, p. 46. 
In: TINHORÃO, 2000: 39)     
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 O intuito dos membros da elite eclesiástica e governante da América 

portuguesa era disciplinar os que viviam na colônia, pois estavam muito longe dos 

olhares do rei e, “naturalmente”, eram inferiores na ordem hierárquica. Dominá-los 

pela força, incorporá-los na fé católica e, por fim, fazê-los parte integrante e 

constitutiva do sistema colonial escravista eram os objetivos da classe dominante.  

Para isso, tanto Portugal como o mundo colonial brasileiro dos séculos XVI e 

XVII realizavam inúmeras e grandiosas cerimônias. Grandes investimentos 

(materiais e simbólicos) eram feitos nessas festas. O motivo maior para tantas 

realizações festivas era causar um impacto positivo na imagem dos políticos, numa 

época em que as representações simbólicas desempenhavam um papel muitíssimo 

importante. Entre as festas organizadas pela Casa Real portuguesa, as entradas 

solenes mereciam especial atenção. 

A entrada solene era a festividade que assinalava a primeira vez 
que o monarca se deslocava a uma determinada cidade, e por isso 
mesmo esperava-se que tal ocasião fosse assinalada por uma 
recepção condigna, a qual envolvia um reconhecimento recíproco: 
da parte da cidade, por meio da festa, as autoridades citadinas 
demonstravam que reconheciam esse monarca, apresentando-se 
dispostas a acolhê-lo e a obedecer-lhe... (CARDIM, 2001: 97). 

 

 Durante os séculos XVI e XVII, as entradas tiveram seu auge, envolvendo um 

grande número de pessoas, desde o rei até pessoas anônimas. O objetivo era claro: 

captar a atenção das pessoas formando um quadro ideal ao poder régio, ao 

proporcionar situações de diálogo com a figura do rei e de atenção para ele: 

Nos arquivos portugueses conserva-se volume considerável de 
fontes relacionadas com os preparativos para essas festas, e 
mediante tal documentação podemos ter noção do quão complexa 
era a tarefa do cerimonialista que estava incumbido de organizar a 
festividade (CARDIM, 2001:99).  
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 As Entradas solenes tinham afinidades com outras solenidades eclesiásticas. 

Um aspecto que contribuía para reforçar a passagem entre a festividade profana e a 

solenidade religiosa é que as entradas ocorriam, em parte, no interior de espaços 

religiosos.  Tudo era feito para unir os símbolos religiosos aos da Casa Real.  

 O rei insinuava-se como principal representante divino na terra; no entanto 

era difícil dizer onde é que acabava a significação profana e começava a religiosa. 

Figuras de reis e de rainhas lusitanos se associavam a Jesus Cristo e à Virgem 

Maria, como também a outras personalidades bíblicas.  

...as Entradas solenes se convertiam, a determinada altura, em 
verdadeiras liturgias políticas, onde o fundo religioso  e o fundo laico 
se confundiam, uma confusão fomentada pelos promotores dessas 
festividades, certamente sabedores do potencial legitimador das 
imagens cristãs (CARDIM, 2001: 107). 

 

A festa na colônia misturava estilos, sons e partituras, como também os 

corpos. A aristocracia se destacava nos eventos que a coroa produzia, mas também 

era importante a presença do povo. Este último conseguia, por vezes, misturar-se à 

nobreza, pois o clamor da festa quebrava as regras e rompia com padrões de 

comportamento exigidos pelas autoridades. No entanto, a nobreza evidenciava-se 

por suas vestimentas e pelo modo de se comportar, principalmente as mulheres: (...) 

“O mostrar a face „alegre e sorridente‟ era a primeira das infrações, ao mesmo tempo 

que a promessa de outros pecadilhos menos ingênuos” (DEL PRIORE, 2000: 21). 

 A religião era o ponto de encontro e de confraternização das culturas, do 

senhor e do negro. Era conveniente à Igreja adotar essa política de adaptação, com 

o objetivo de cristianizar índios e escravos. Era um risco expor as crenças católicas 

aos ritos e superstições dos indígenas e africanos. 
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A religiosidade cristã que, herdada de Portugal, se contaminava de 
todas essas impurezas afro-índias, sobretudo nas camadas inferiores 
da sociedade colonial, atingia sua fase aguda nos séculos XVII e 
XVIII, em que a vida religiosa, de um lado, e a paixão genésica de 
outro, chegaram, na observação de Pedro Calmon, “a ameaçar a 
extinção a raça branca na colônia infestada de africanos” 
(AZEVEDO, 1996: 246-7). 

 

 O grande esforço da Igreja era para controlar a população “catequizada”, 

mapear pecados, combatê-los, disciplinar e controlar as comunidades; porém, 

quando chegavam as festas, muitos desses pecados eram esquecidos. 

Nas festas coloniais, procurava-se polir, nas populações coloniais, a aliança 

entre a Igreja e o Estado, ao mesmo tempo que se criava uma ponte entre o mundo 

sagrado e o profano. Para isso, era preciso preencher o calendário anual com o 

maior número possível de festas. 

...tal como um primeiro levantamento do calendário da vida colonial 
revela, no que se refere ao tempo destinado ao trabalho, desde a 
fixação dos dias santos de guarda e santificados por Urbano VIII 
(papa de 1623 a 1644), deviam ser respeitados o Natal, a 
Circuncisão, a Ressurreição e suas oitavas, a Ascensão, o Espírito 
Santo e suas oitavas, o Corpo de Deus, a invenção da Santa Cruz, a 
Purificação, a Anunciação, a Assunção, a Natividade, a Conceição 
de Nossa Senhora, São Miguel, Santo Antônio, São Pedro e São 
Paulo e os onze apóstolos, Santo Estevão, Santo Inocente, São 
Lourenço, São Silvestre, São José, Sant‟Ana, todos os santos e 
Coração de Jesus (TINHORÃO, 2000: 8-9). 

 

O calendário real respondia às necessidades do Estado, que encontrava 

motivos para que houvesse o festejo. Era a chamada “festa-concessão”: para dela 

participar era preciso estar ligado ao rei ou à Igreja, ficando claro, então, a união 

entre os poderes institucionais. Só a Igreja contribuía com cerca de um terço dos 

365 dias do ano para atividades fora do trabalho. A esses dias de devoção, deviam 

somar-se, ainda, os dezoito feriados oficiais, civis. 
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 Para Câmara Cascudo (1999: 117), as festas religiosas no Brasil foram 

herança de Portugal, com contribuição africana, indígena e mestiça. Sendo elas 

motivo social de reunião, de aproximação, havia “fórmulas de saudar, conversar, 

atrair e fixar o amor. Desde o cerimonial até a culinária recebiam a influência desses 

aglomerados humanos.” 

Ainda segundo o escritor norte-rio-grandense (1999: 124), a primeira 

solenidade celebrada, no Brasil, com ar de festividade e organização, ocorreu em 

Salvador: foi a procissão do corpo de Deus. Para atrair índios e instruir colonos, os 

jesuítas adotaram e propagaram esse ato devocional como penitencial. Mas 

importante ressaltar que já houvera uma solenidade no dia 26 de abril de 1500: a 

primeira missa, celebrada em Porto Seguro, por motivo da Páscoa. Frei Henrique de 

Coimbra foi quem celebrou essa missa, um episódio que tomou corpo e se instalou 

no imaginário brasileiro como a possível primeira festa acontecida no país.  

Atividade diplomática rotineira, comemoração dinástica destinada a 
reafirmar vínculos entre o monarca e seus vassalos ou 
demonstração de força e poderio da soberania portuguesa, os 
sentidos das festas ocorridas na Bahia não foram necessariamente 
unívocos. Até mesmo a importância de cada um desses eventos 
variou conforme a fonte de informações (LARA, 2001: 158). 

 

No Brasil, o costume da procissão foi introduzido pelos jesuítas no governo- 

geral de Tomé de Sousa (1549-1553). Durante o período colonial brasileiro, essa 

manifestação de fé acontecia de diferentes formas. Conforme visto no primeiro 

capítulo desta tese, inicialmente parecia mais um espetáculo do que um momento 

religioso e, devido a isso, chegou a deixar surpresos os viajantes europeus que aqui 

estiveram. 
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 Em 1549, o padre Manoel da Nóbrega anunciou a realização de duas 

procissões solenes: 

... tanto no dia do Anjo Custódio quanto no de Corpus Christi. Com 
danças, “invenções à maneira de Portugal” e “toda artilharia que 
estava em terra”, tais atos devocionais irradiaram-se da Bahia, pelas 
mãos dos missionários, e inundaram a Colônia (DEL PRIORE, 2000: 
23). 

 

 Sobre isso, ainda afirma Tinhorão:  

 

A procissão do corpo de Deus passou a configurar, a partir do século 
XVI, a síntese perfeita da sociedade que era chamada a refletir. E 
esse papel de projeção virtual da realidade de um país e de um povo 
se tornou possível, exatamente, pelo caráter de representação teatral 
determinado pela própria sugestão de tema inspirador da procissão 
afirmadora do mistério de Deus sacramentado (2000: 71). 

 

A procissão de Corpus Christi, no Brasil, estava muito longe de ser 

comparável à festa portuguesa, em termos de espetaculosidade. É preciso lembrar 

que, nessa ocasião, havia menos de 1000 habitantes brancos no Brasil, povo 

responsável pela reprodução da animação e da diversidade das procissões.   

 Influenciada pelo povo português, a festa do Corpo de Deus, tinha um caráter 

religioso-profano de cunho nacional e oficial, que serviu de modelo para outras 

procissões. Ela se caracterizava por seu poder soberano, “por força da presença 

maior de Deus no Santo Sacramento” (TINHORÃO, 2000: 72). 

 Com a função de tranquilizar e proteger os leigos, as procissões, em dias de 

festas religiosas, colocavam em evidência a mentalidade da Igreja, principalmente, 

que as justificava através da história e teologia. Acima de tudo, elas exprimiam os 

laços de obediência à Igreja e aos poderes do reino português. Ademais, com elas o 
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povo começava a ter algum papel na sociedade, pois encontrava oportunidade de se 

apresentar como figura ativa da comunidade.  

A procissão solene, ao contar com a participação de grande número 
de irmandades religiosas, era ocasião para reforçar as alianças e 
estreitar os laços de solidariedade, que deveriam existir entre os 
membros da comunidade católica. Ao mesmo tempo, criava 
oportunidade para que os diversos grupos, reunidos, percebessem a 
si e aos outros, em suas semelhanças e diferenças, estimulando a 
rivalidade entre eles. A própria disposição dos indivíduos e grupos 
no cortejo processional facilitava o reconhecimento e expressava, no 
plano da representação simbólica, o lugar social destinado a cada 
um na ordem hierárquica vigente na sociedade colonial (ARAÚJO, 
2001: 436). 

 

Durante o período colonial, as procissões também se desenvolveram sob a 

forma de autos e dramatizações, o que poderia chamar-se de estética da sedução, 

“brincando” com o imaginário coletivo através das representações nelas 

apresentadas. O inferno, o paraíso, o bem, o mal, figuras mitológicas, vida de santos 

e histórias bíblicas eram as representações contidas nas máscaras e fantasias 

utilizadas pelos integrantes do grupo, tendo como objetivo central o ensinamento 

religioso aos homens. 

 Para anunciar as festas, o governo colonial não poupava esforços a fim de 

atrair o povo para o ato festivo. 

A partir do século XVIII encontramos nesse tipo de relato a presença 
dos carros alegóricos reforçando o brilho de abertura. Em Sabará, 
1770, usou-se “com muitas luzes, a que precederam outros muitos 
carros igualmente iluminados com muitas máscaras, bailes e 
instrumentos músicos” (DEL PRIORE, 2000: 31). 

 

 Em seus escritos, Araújo (2001: 440) relata que os chamados “carros de 

idéia”4 eram dotados de uma engenhosa arquitetura. Alegorias, adornos, suntuosos 

                                                           
4
 Espécie de carro de som confeccionado com ornamentos. 
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cenários eram apresentados à população; fora as partes móveis e articuladas, que 

eram resultado de uma grande perícia dos artesãos. 

Os jesuítas foram os primeiros a detectar a importância do recurso áudio-

visual, como um caminho viável para a catequese. O chamamento feito de sons e 

figuras fantasiadas estava presente tanto nas festas civis quanto nas religiosas. 

“Uma das primeiras ações no sentido de atrair os meninos índios para as aulas de 

religião era o oferecimento de aprendizado de canto com uso de instrumentos 

musicais europeus.” (TINHORÃO, 2000: 26) 

 O agrupamento indígena se realizava sob um controle espiritual e 

educacional, seguindo a idéia da superioridade da cultura européia, apregoada pelos 

padres jesuítas durante o século XVI, no trabalho catequético. Determinava, 

inclusive, as formas como deveriam ser as possíveis manifestações lúdicas. Devido 

à imposição católica decretada por Portugal, “A festa tradicional e indígena se 

convertera, porém, em festa rebelde, e paradoxalmente, em festa católica 

tupinambá.” (VAINFAS, 2001: 220) 

 De acordo com Tinhorão (2000), havia um oportunismo ideológico-religioso, 

pois a música indígena foi esvaziada de seu conteúdo original e ainda era veículo de 

pregação da fé religiosa, destinada à destruição de seu significado cultural. Somente 

as crianças portuguesas, por não possuírem instrumentos musicais, se adaptavam 

ao som dos instrumentos dos indígenas para cantar as versões em tupi dos cantos 

religiosos; “chegavam a quase confundir-se com os doutrinados pelo corte do cabelo 

ao seu estilo.” (TINHORÃO, 2000: 28) 

 Depois, chegaram as flautas e gaitas de fole. As crianças portuguesas não 

precisariam mais somar-se aos índios para executar sua música, mas passariam a 
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convertê-los ao som europeu. Logo começaram a representar essa divisão entre os 

povos através de brincadeiras festivas nos quais os índios cantavam, tocavam e 

gritavam e os pequenos colonizadores, com uma dança de escudos à portuguesa, 

dançavam ao som de viola, pandeiro, tamboril e flauta. 

 Para atrair as pessoas para a festa, destacavam-se, ainda, as bandeiras de 

procissão, ou melhor, os estandartes com a imagem do santo homenageado. Quem 

os levava eram pessoas que se vestiam muito bem, e eles apresentavam com 

imagens sacras, de ambos os lados: São Gonçalo, Santo Antônio, Santa Bárbara, 

entre outros.  

 Outra característica do início da festa eram as luminárias, cuja finalidade era, 

além de enfeitar a cidade, atrair o povo. As luzes eram postas nas casas seis noites 

antes do início da festa.  

Usavam-se também cascas de laranja com o mesmo azeite e mecha 
de algodão. As luminárias estão presentes nas Cartas Régias desde 
o século XVI e vigoraram, como enfeite de festa pública, até as 
primeiras décadas do século XIX (DEL PRIORE, 2000: 35). 

 

 Alguns registros de festas realizadas, no Rio de Janeiro, em 1763 mostram a 

importância da iluminação no início da festa. A luz enchia as vilas, marcando o lugar 

de cada indivíduo na comunidade. Quem mais oferecia luminárias, mais status tinha 

em relação aos vizinhos, evidenciando o poder aquisitivo. 

 Além do hábito de luminárias, também havia a exposição da decoração. 

Socialmente falando, a festa causava o confronto entre prestígio e rivalidades, a 

exaltação de posições e de privilégios. A ostentação e o luxo colocavam o indivíduo 

em seu lugar na cidade e na sociedade política. O importante era iluminar, pois a luz 

consagrava as noites de festa. 
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A comprovar tantos esforços exibicionistas, irradia-se no século XVIII 
o hábito de pendurar as luminárias telhado acima das casas ou dos 
palácios episcopais, a maioria delas saudando “El-Rei”. Nas 
pequenas ou grandes vilas, o uso de luminárias transformava de tal 
maneira o visual dos telhados “que parecia arder neles um chuveiro 
de estrelas”, segundo um cronista (DEL PRIORE, 2000: 37). 

 

 Às luzes juntava-se a queima de fogos: essa tradição, vinda de Portugal, era 

a alegria das romarias e procissões. Os fogos anunciavam a partida dos cortejos 

como também a chegada à igreja ou à praça, onde se davam os principais eventos 

da festa. Também eram usados para homenagear o rei. O uso de fogos abria a festa 

e ia ganhando dimensões de propaganda governamental. O foguetório iluminava as 

noites escuras e era um instrumento caro, mas eficaz. Contudo, havia quem 

contestasse essa barulhenta iluminação: 

Em 1743, D. João da Cruz, bispo do Rio de Janeiro... costumava 
autuar as contas das irmandades, restringindo o número de festas 
realizadas, proibindo a utilização de fogos de artifícios, procissões 
noturnas ou toda e qualquer festividade realizada fora da igreja 
(KANTOR, 2001: 175). 

 

 As festas proporcionavam a todas as camadas sociais divertimento, fantasia e 

lazer. Mas não havia somente essa representação na festa: havia também a mistura 

do sagrado e do profano, que diminuía o pagão, o inculto, ou seja, aqueles que eram 

diferentes do europeu branco e não se enquadravam nos padrões que a festa 

européia impunha, porque não podiam participar da parte sagrada dos rituais. Em 

cima dos carros alegóricos, fantasiavam-se os povos que habitavam a colônia e, 

geralmente, o negro e o índio eram associados ao perigo e ao mal, representados 

por figuras de jacarés, cobras e dragões, sobre os quais iam montados. 
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O conteúdo doutrinário das imagens costumava ser muito forte, 
sobretudo nas festas religiosas, em que o carro alegórico funcionava 
como um suporte para divulgar as concepções religiosas desejadas 
pela Igreja Tridentina para a população (DEL PRIORE, 2000: 51). 

 

 Eram usados comumente como imagens dessas raças: dragões, serpentes 

ou crocodilos, ou elas eram comparadas com países em que seria impossível viver, 

com algum tipo de mal. Esses monstros significavam as forças sobrenaturais 

abominadas pela Igreja.  

No que diz respeito à música, esta não poderia deixar de existir. A dança 

estava presente também como vestígio da catequese. Durante as festas, a Igreja 

permitia que índios e negros dançassem, pois era uma forma de louvar e agradecer 

a Deus pela vida.  As danças surgiram para transformar a estética, tanto nas festas 

quanto nas procissões, e permitiam ao negro e ao índio a identificação com o outro, 

o colonizador. Dançava-se a chegança, a chula, os cocos e os congos: 

(...) a “chegança”,(...) celebrava as lutas entre cristãos e mouros e 
era considerada até o século XVIII, uma dança imoral; ou bailava-se 
a “chula”, a que se refere o sisudo pregador Manoel Bernardes como 
pecaminosa, por que o dançarino exibia-se “meneando sem sair do 
lugar” (DEL PRIORE, 2000: 56). 

 

 Na colônia, eram comuns as danças advindas da África e, na metrópole, 

divulgavam-se as danças praticadas na colônia, o que mostra a circularidade das 

culturas. A intimidade com as coisas da colônia permitia que tradições brasileiras 

fossem levadas à metrópole, ajudando a remontar os “quadros pintados” da “Terra 

de Santa Cruz”. 

 A dança, na festa, e a fantasia usada, nas procissões, representavam a 

disposição de se utilizar, através do luxo, da ostentação e da fantasia, a festa como 

objeto cultural. Pardos e mulatos usavam os indígenas em suas procissões. Isso 
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revelava a integração entre os povos e mostrava também que grupos explorados e 

escravizados sabiam encontrar caminhos de resistência, sobrevivência comum e 

diálogo, quando lhes era concedido o espaço para a exposição de suas idéias, 

mesmo com restrições. 

É no entanto, da Bahia – mais precisamente de Santo Amaro, em 
1760 – que vem o registro mais completo das festas de reis Congo, 
sublinhando a importância e a função que tais comemorações tinham 
para a comunidade negra. Aparato, luxo e riquezas jamais sonhadas  
para esses segmentos, considerados tradicionalmente pela 
historiografia como subalternos, enfatizam, como já dissemos, sua 
capacidade de acumulação. (...) Mas é justamente essa capacidade 
de expor outras realidades que devolvia a festiva dignidade aos 
negros e à sua cultura (DEL PRIORE, 2000: 83).  

 

 Os explorados eram filhos da festa, pois conseguiam integrar a cultura 

africana à cultura européia, promovendo a integração social, criando espaço para 

exercerem as tradições de sua terra, mesmo que já controladas pela realidade 

colonial. Índios, negros e mulatos aproveitavam-se das brechas encontradas nas 

festas para representar, especificamente, suas tradições. O que seria uma simples 

comemoração religiosa passava a ser uma oportunidade de recriação de mitos, da 

musicalidade, da dança, e até da maneira de vestir-se. As lutas pelo espaço coletivo 

eram reais, pois, enquanto os povos “diferentes” dos europeus impregnavam as 

festas com seus ritos tradicionais, o Estado moderno estava empenhado em 

modificar os códigos culturais que desabrochavam na colônia. 

Foram muito combatidas, no Brasil, a dança e a música africanas. Era, na 

verdade, uma luta contra o erotismo e a sensualidade de danças entre casais, nas 

quais havia contato entre os corpos. Os atabaques, ganzás e pandeiros não 

deixavam o moralista dormir e agitavam corpos de todas as classes sociais: 

A musicalidade negra também se fazia presente em outras 
comemorações, sempre inspirando o desagrado das autoridades, 
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uma vez que era sinônimo de comportamentos que estas julgavam 
incontroláveis e viam como práticas não cristãs com vestígios de 
paganismo (DEL PRIORE, 2000: 100). 

 

 A dança negra era entendida por alguns padres como uma forma de permitir 

que os escravos extravasassem possíveis sentimentos de revolta. Desde que feitas 

e organizadas de forma “honesta”, dentro das regras eclesiásticas, a dança e a 

música, eram consideradas boas. Tudo era permitido aos negros dentro dessas 

regras, sob a condição de não se entregarem a vícios, usando mal o tempo do 

descanso. Os membros eclesiais “admitiam que dar folga aos escravos nos 

domingos e dias santos, mesmo sob a condição de irem à Igreja, também podia 

acabar em festa.” (TINHORÃO, 2000, p. 91) 

Os negros estiveram envolvidos em quase todo tipo de festa na 
colônia e no Império. Mesmo nas festas privadas de “branco” eles 
figuravam no mínimo como serviçais e em alguns casos até como 
músicos. Das celebrações públicas, fossem cívicas ou religiosas, 
eles com freqüência, participaram, segregados ou misturados com 
gente de outros setores sociais e raciais (REIS, 2001: 340). 

 

 As reuniões dos negros através das festas eram, em princípio, motivo de 

alarme. Havia medo, por parte dos brancos, que „condenavam‟ os negros com base 

em rumores nem sempre fundamentados e por isso proibiam os acontecimentos 

festivos. Um exemplo disso foi, o impedimento da festa dos pescadores em 

Salvador, que acontecia no dia dois de fevereiro. 

 A Igreja tinha como alvo de crítica o sentido profano das festas, que, segundo 

ela, devia ser banido. Só os aspectos institucionais e sagrados deveriam 

permanecer. Danças, músicas e fantasias deveriam ser um retrato da vida cristã, 

tudo feito com muito bom tom e decência. 
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 As festas estavam sempre ligadas ao Estado ou a Igreja. Então, dois eram os 

lugares em que ocorria o evento, a fim de que houvesse um maior controle sobre as 

comemorações: ou era na praça da rua ou em frente à igreja.  As instituições de 

poder viam, desde sempre, que não podiam suprimir as festas, pois elas eram um 

canal para se tentar impor regras às comunidades. Por essa razão, decidiram 

integrá-las à vida social das populações mediante regras relacionadas ao que era 

considerado, pelos poderes, um bom comportamento. “Oferecem, portanto, uma 

bula sobre a forma de bem utilizar tais celebrações” (DEL PRIORE, 2000, p. 91). 

 A Igreja logo se preocupou em sacralizar seu espaço, ponto tradicional de 

partida e de chegada das procissões, conseqüentemente local de reunião e 

comunicação. As aglomerações sempre pareceram problemáticas para o poder, 

porque não podia exercer o controle como deveria. As igrejas rapidamente eram 

pontos para a sociabilidade e, sobretudo, para o lazer, ambos com sentido de 

confraternização. O convívio entre o sagrado e o profano passava a ser alvo do 

poder civil e do religioso, que dá seus primeiros passos para banir essa união. 

A separação entre sagrado e profano proposta pela Igreja visava 
alterar a sensibilidade e a mentalidade religiosas. Daí a objeção 
sistemática às comemorações festivas, tidas como ocasião de 
pecados múltiplos: a embriaguez, a glutonaria, a luxúria, a vaidade, o 
dinheiro desperdiçado no jogo, a “loucura” das danças, todos os 
pecados que aproximavam os homens ao demônio (DEL PRIORE, 
2000: 92). 

 

 Luz e vigilância eram os antídotos mais usados contra as transgressões. No 

Brasil colônia, o espaço da igreja era um motivo de preocupação, pois, diante do 

sagrado, deveria haver uma maior investigação, para que o povo não procedesse de 

maneira incorreta frente à catequese católica. A preocupação não era só com gestos 

de duplo sentido, mas com roupas e olhares profanos. Cultos à noite estavam 
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proibidos, uma vez que a iluminação era escassa, e a escuridão convidava à 

“libertinagem” da comunidade. Um dos grandes eventos afetados com a proibição de 

cultos à noite foram os enterros, que passaram a ser realizados exclusivamente de 

dia. 

 Outro caminho para a socialização „permitido‟ pelos portugueses foi a criação 

de vilas. As primeiras foram criadas, entre 1711 e 1715, em Minas Gerais. 

Conseqüentemente, seguindo o costume português, ergueram nelas capelas para 

os santos de sua devoção.  

Nossa Senhora do Rosário foi o primeiro entre os oragos, seguida 
em ordem de importância, pelo Santíssimo Sacramento, São Miguel 
e Almas do Purgatório, Nossa Senhora das Mercês, Nossa Senhora 
da Conceição, São Francisco de Assis, Sant‟Ana, Senhor dos 
Passos, Santo Antônio, São Gonçalo e São Gonçalo Garcia (MELLO 
E SOUZA, 2001: 184). 

 

 Os africanos, ao se converterem ao catolicismo, ingressavam na irmandade 

de „homens pretos‟: procuravam estabelecer laços de solidariedade, garantindo 

assistência aos necessitados como também o enterro dos mortos. Mas, sobretudo 

era necessário adorar e festejar seus santos de devoção: 

... aos olhos dos senhores e administradores coloniais, ao 

festejarem Nossa Senhora do Rosário e outros santos, mesmo que 
com danças de origem africana, os negros estavam praticando o 
cristianismo (...) essas festas foram aceitas assim como outras 
ligadas a uma religiosidade popular, para as quais confluíam grande 
variedade de elementos culturais (MELLO E SOUZA, 2001: 259). 

 

 Nossa Senhora do Rosário dos Pretos era a santa de devoção que mais se 

destacava no culto dos negros a Nossa Senhora, pois eles se identificavam com o 

rosário, que lembrava o similar africano, usado nas consultas sobre o futuro ou a 
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sorte no amor ao orixá Ifá5. Isso era uma forma de encobrir o uso de seu rosário de 

nozes de palmeira do candomblé. A separação entre os homens pela cor da pele 

passou a conviver com uma situação especial: o cruzamento de pai branco e mãe 

negra, nascia um ser misturado, chamado de pardo.  

 Os pardos eram alvos de calúnia, opróbrio e desprezo. O motivo de tanta 

discriminação era faltar-lhes um santo de sua cor. Segundo o pensamento dos que 

viviam na época, eles tinham o defeito inato da cor. Um padre rebatia: “como se a 

cor, por acidentes, pudesse ser sujeito de alguma maldade” (ARAÚJO, 2001: 426). 

Resolveram, então, eleger sua santa de devoção e formaram uma Irmandade 

da morena Nossa Senhora de Guadalupe. Essa irmandade foi uma decisão 

daqueles que não conseguiam encaixar-se nem entre os que reverenciavam Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos nem entre os devotos de Nossa Senhora do Rosário 

dos Brancos. Como disse o Pe. Antônio Vieira, 

Os homens da Baía dividiram-se em dois campos ou Irmandades, a 
de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e a de Nossa Senhora do 
dos Brancos. Desta segunda se afastaram mais tarde os moços 
pardos, que fundaram uma terceira Irmandade com diferente 
invocação (Serafim leite. Artes e Ofícios dos jesuítas no Brasil, p. 30. 
In: TINHORÃO, 2000: 97). 

 

 Outro santo identificado pelos pardos como sendo da cor deles foi São 

Gonçalo Garcia. Seu culto foi difundido na década de 1740, quando foram 

construídas igrejas e constituídas irmandades religiosas que homenageavam esse 

santo. “O culto a este mártir do Japão iniciou, podemos assim dizer, com a aspiração 

demonstrada pelos homens pardos, que viviam em Pernambuco, de possuírem um 

santo de sua cor” (ARAÚJO, 2001: 424). 

                                                           
5
 Ser supremo. 
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 As festas dos santos eram comemorações que proporcionavam à população 

momentos de diversão e de mais intenso convívio, além de serem uma forma de 

exteriorização pública da fé católica, agradando assim à elite portuguesa.  

Considerável contingente de escravos livres (...) encontrou nas 
festas, de redentora dos pardos, um momento especial para se fazer 
ver e ouvir, exibir a capacidade de organização do grupo, consolidar 
posições e prestígios conquistados e buscar outros ainda não 
alcançados (ARAÚJO, 2001: 442). 

 

 Sociedade e religião não se separavam. Uma festa de marca religiosa podia 

exaltar o Santíssimo Sacramento, mas, ao mesmo tempo, o monarca cristão. As 

festas tinham como objetivo principal a comemoração da harmonia que viviam os 

povos, mas, vez ou outra, se viam nelas momentos de tensão e conflitos. “As festas 

barrocas (...) desempenharam papel central na neutralização momentânea de 

conflitos e de clivagens sociais, produzindo, bem ao gosto barroco, a ilusão de que a 

realidade dura era um sonho bom” (MELLO E SOUZA, 2001: 195). 

Nas festas também podia ser acentuado o aspecto subversivo, pois elas 

podiam configurar uma reação profunda da classe social oprimida, à qual era 

recusado um lugar legítimo na sociedade. 

A combinação entre ocasiões de festas e protestos na América 
portuguesa deve levar em consideração, em primeiro lugar o 
calendário. Motivados pelo oportunismo diante da programação das 
festas religiosas, a eclosão de protestos sociais coletivos escolheu a 
comemoração de dias santos como data preferencial para marcar o 
encaminhamento das insatisfações (FIGUEIREDO, 2001: 265). 

  

A porta da igreja também podia ser utilizada para contestação popular. Nela, 

porta se afixavam “pasquins, sátiras e enredos” contra o poder público, incluindo-se 

o governador e outros membros da burocracia colonial. Rotineiramente, a igreja era 

lugar de autoridade, mas em dias, de festa, podia tornar-se lugar de desacato à 
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autoridade. Era o espaço de circulação de pessoas e, conseqüentemente, de 

socialização de informações. 

A Igreja era prioritariamente lugar de congraçamento. Assim como a 
praça, o cais ou as fontes de água. Para as camadas populares, e 
nelas os escravos ou forros, os rituais católicos deviam ser piedosos 
mas não só; eles eram também canal de comunicação e 
sociabilidade (DEL PRIORE, 2000: 96). 

 

O modelo de festa pública sofreu alterações com a inserção de elementos 

culturais dos povos dominados, em especial os africanos e os índios. Parte dessas 

incorporações foram aproveitadas, redefinidas e recodificadas. Seus contextos e 

significados originais foram substituídos pelos que compunham a elite governante e 

religiosa responsável pelos regulamentos das ordens régias sobre festas públicas. 

 Nos períodos colonial e imperial, o Brasil não gozava de liberdade religiosa. O 

Estado regulava, com toda a sua força, o campo religioso, na manutenção do 

catolicismo como religião oficial. Reprimia as crenças e práticas religiosas de índios, 

escravos, estrangeiros, judeus e impedia “a entrada de religiões concorrentes, 

sobretudo a protestante, e seu livre exercício no país” (MARIANO, 2001: 127-8). O 

artigo 5º da Constituição Imperial, do ano de 1824, dizia: “a religião católica 

apostólica romana continuará a ser a religião do império”; e também declarava que 

professar a religião católica era condição vital para alguém poder ser eleito 

deputado. 

 A Constituição de 1824 fez alguns avanços no quesito liberdade religiosa dos 

cultos não-católicos. A “nova idéia” ainda era muito tímida, apesar de ter 

possibilitado o ingresso de novos grupos religiosos no Brasil e ressaltado que 

ninguém poderia ser perseguido por motivos religiosos, 
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desde que respeitasse a religião do Estado e não ofendesse a moral 
pública, e desde que os estrangeiros adeptos de credos não 
católicos expressem suas crenças em suas próprias línguas, no 
âmbito doméstico e não em espaços físicos com características de 
templos (ORO, 2005: 438). 

 

 Com o advento da República, foi elaborada a primeira Constituição, 

promulgada em 1891. Esta oficializou a separação entre a Igreja e o Estado6, pondo 

fim ao exclusivismo católico. Extinguiu o regime de padroado, secularizou o Estado e 

garantiu legalmente a liberdade religiosa para os diversos cultos. O Estado assumiu 

para si a condição de defensor da pluralidade religiosa ou de credos. O clero católico 

evitou o confisco de seus bens, ordens e congregações religiosas graças à 

permissão para continuar funcionando como tais. Em algumas localidades, para se 

obterem documentos, era necessário passar pelos religiosos. A Igreja católica 

continuava organizando as festas e comemorações de quermesses, mas fazia 

coincidir o calendário das festas religiosas com momentos fortes de efusão coletiva 

e doméstica; ou seja, o catolicismo continuava presente, mesmo que legalmente não 

representasse mais a religião oficial e estivesse teoricamente separado da política. 

 Em suma, ocorreu uma laicidade, ou secularização entre religião e Estado, 

mas de cunho aparente. A autonomização das esferas sociais em relação à religião 

e a separação jurídica de ambos garantiram a liberdade de opção e de expressão 

religiosa pública dos cidadãos. 

A noção de secularização acompanha a idéia de uma modernidade 
que constrói sua autonomia em relação à religião, a qual deixa de ser 
a instância ordenadora do social e passa a se circunscrever no 
âmbito do privado, da subjetividade individual, perdendo ou 
diminuindo, assim, seu poder e sua importância simbólica na 
sociedade (ORO, 2005: 434). 

                                                           
6
 §7º Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou 

aliança com o Governo da União ou dos Estados. 
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 É de se questionar hoje se, de fato, ocorreu a construção de uma laicidade 

estatal ou se esse tema ainda está inconcluso. A religião católica ocupa ainda, no 

sistema, uma representação simbólica considerável, talvez pelo fato de ser ela de 

fundamental importância no entendimento do avanço da história social do Brasil.   

Apesar das mudanças estruturais, o elemento básico das festas religiosas, os 

santos, ainda é motivo para festejo. A tradição permanece, e a necessidade de se 

reviver a festa a cada ano se renova. Durante a festa, há a circulação de pessoas, 

de riquezas, de vendas e de trocas simbólicas, e nesse espaço que há oportunidade 

de se reunirem as tradições. Os indivíduos formam grupos e adquirem uma força 

coletiva. A sociedade se revela ganhando singularidade, podendo reviver suas 

tradições, mesmo com formas novas de festejo. Assim acontece também nas festas 

do Rio Grande do Norte - de Natal, de Mossoró e de Caicó, localidades que revivem 

a história de suas santas com forma e festejo próprios, os quais, por vezes, mantêm 

relações com o poder estatal, conforme veremos nas descrições no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO 2  

FESTAS DE SANTAS MULHERES 
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Há tempo para o sagrado e tempo para o profano: “a duração temporal 

ordinária na qual se inscrevem os atos privados de significado religioso.” (ELIADE, 

1992: 63). O tempo das festas periódicas é o maior exemplo disso. Cada vez que 

uma festa religiosa acontece, ocorre a reatualização de um evento sagrado, que 

antes só era lembrado e agora é concretizado. O homem sai da rotina, da duração 

temporal ordinária de sua vida, e reintegra-se miticamente na festa. O sagrado 

mostra-se como um tempo recuperável e repetível. 

 Apesar de o tempo não ter rupturas, e ser homogêneo, na festa periódica 

reencontra-se o tempo sagrado: é o tempo criado pelos homens e santificado pelos 

deuses, por ocasião da história dos santos. O homem religioso vive, assim, em duas 

espécies de tempo. O sagrado se apresenta de forma circular, reversível e 

recuperável, uma “espécie de eterno presente mítico que o homem reintegra 

periodicamente pela linguagem dos ritos” (ELIADE, 1992: 64). Tanto para o homem 

religioso - que se recusa a viver simplesmente o presente, e quer voltar a unir-se a 

um tempo sagrado, que, de certo modo, é equiparado à eternidade, por sempre se 

repetir - como para o homem não-religioso, existe o tempo predominantemente 

monótono do trabalho e o do lazer, e também dos espetáculos, ou seja, o tempo 

festivo. Ele vive intensamente esse momento. É o tempo de sair do tédio e viver 

diferentemente de quando se trabalha, apesar de não haver uma significação 

relevante para ele.  

 O homem religioso vive a diferença essencial de conhecer os intervalos que 

são sagrados, os quais têm uma estrutura totalmente diferente e outra origem, pois 

se trata de um tempo santificado pelos deuses. Além de haver rupturas, a duração 

profana pode ser encerrada periodicamente por meio dos ritos.  “Reencontrar o 
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tempo de origem implica, portanto, a repetição ritual do ato criador dos deuses” 

(ELIADE, 1992: 76). 

 Eliade chama de “eterno retorno” a busca do reencontro consigo mesmo e 

com seus valores. Nas festas, há o reencontro com o sagrado. Aprende-se a 

divinizar cada vez mais os deuses, todas as vezes em que elas se repetem. Há um 

esforço para em se sentir muito perto do divino. É como se, no momento da festa, o 

mundo se santificasse e o comportamento do homem religioso pudesse contribuir 

para manter essa santidade.  

  A recordação tem uma função: evitar que o homem esqueça o que passou. É 

necessário cultivar o pensamento histórico e, até mesmo, não deixar que haja um 

desligamento entre a terra e os céus. Quando se pensa em esquecer, o tempo 

retorna e já está de novo na época de resgatar todo o ritual religioso. É um laço que 

não é desfeito, pois “...os participantes da festa tornam-se contemporâneos dos 

deuses e dos seres semidivinos. Vivem no tempo primordial pela presença e 

atividade dos deuses” (ELIADE, 1992: 93).  O retorno às festas sagradas é como 

salvar-se do nada. A „base‟ precisa estar presente para reanimar a vida e livrar o 

homem religioso de uma vida puramente profana. 

 O sagrado é uma realidade absoluta que transcende este mundo, que se 

manifesta nele, santifica-se e se torna real. O religioso crê que a vida tem uma 

origem sagrada e que a existência humana atualiza suas forças na medida em que 

participa da realidade religiosa. O homem não-religioso, por se reconhecer como 

sujeito autonômo e negar a existência do transcendental, não aceita o mundo 

proposto pela religião, e o sagrado passa a ser uma ameaça à sua liberdade. Mas 

nem por isso ele deixa de participar das festas religiosas. 



51 

 

 A seguir, descreveremos as festas religiosas de Natal, Mossoró e Caicó, nos 

anos de 2007, 2008 e 2009, retratando a parte sagrada e a profana e, por vezes, a 

mistura das duas, na junção dos rituais. 

 

2.1 A FESTA EM NATAL: “Pescadores te acharam entre o Potengi e 

as águas tranqüilas do mar de Natal” 

 

NATAL 

 

FIGURA 1 – Destaque: cidade do Natal. 

Na região Nordeste do Brasil, está Natal, a capital do estado do Rio Grande 

do Norte. Juntamente com São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirm, Macaíba e 

Parnamirim, ela forma a Região Metropolitana de Natal. É conhecida como a "cidade 

do sol" ou "noiva do sol,7" por ser uma das localidades com o maior número de dias 

de sol no Brasil. Também a chamam de "capital espacial do Brasil", devido às 

operações da primeira base de foguetes da América do Sul, o Centro de 

Lançamento da Barreira do Inferno no município limítrofe de Parnamirim. 

                                                           
7
 Expressão utilizada por Câmara Cascudo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Lan%C3%A7amento_da_Barreira_do_Inferno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Lan%C3%A7amento_da_Barreira_do_Inferno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parnamirim
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Segundo o IBGE, a população da cidade, em 2008, era de 798.065 

habitantes. Por ser Natal uma cidade litorânea, muito se investe nela, que atrai 

turistas de toda as partes do mundo. 

 Em se tratando de festas religiosas, Natal se destaca com duas delas: a festa 

dos Santos Reis, no mês de janeiro, e a de Nossa Senhora da Apresentação, que 

acontece sempre nos dias 11 a 21 de Novembro. O entorno da catedral 

metropolitana se ilumina para receber os devotos, todas as noites, e o rio Potengi, 

que banha a cidade espera por todos, para relembrar o dia em que a imagem foi 

encontrada por pescadores, com uma missa às 05 horas da manhã no dia 21 de 

novembro. 

 

Foto 1 - Nossa Senhora da Apresentação (www.arquidiocesedenatal.org.br) 

 

 

 

http://www.arquidiocesedenatal.org.br/
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HINO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 

1. Tu quiseste um dia trazer alegria ao nosso cantar. / E vieste Maria com Jesus nos 

braços, nas ondas do mar... / Pescadores te acharam, com amor te acolheram, Ó 

Mãe sem igual! / Entre o Potengi e as águas tranqüilas do mar de Natal! 

Refrão: Escolheste, por amor, nossa terra prá aqui, vir morar... / Virgem Mãe do 

Senhor a teus pés nós viemos rezar. 

2. Vinte e um de novembro, o dia feliz de tua aparição, / e nós te festejamos, ó Nossa 

Senhora da Apresentação. / Hoje a felicidade traz toda a cidade à tua Catedral. / Prá 

louvar-te Maria, que escolheste um dia teu trono em Natal. 

3. Tens na fronte a coroa, Rainha da Paz do amor e do perdão... / És a Mãe terna e 

boa, / Rainha que reina com o terço na mão. / Teu olhar de bondade, onde a 

serenidade nos dá proteção. / Tens Jesus em teus braços, és Nossa Senhora da 

Apresentação. 

 

Nossa Senhora da Apresentação é a padroeira de Natal; porém nem todos 

sabem disso. A história se esconde, as dúvidas surgem, e o não explícito não ajuda 

a aumentar a devoção popular. A história que ficou para a devoção dos fiéis não 

acabar, foi aquela contada pelos próprios habitantes da cidade, em 1753, ávidos por 

alguma explicação. Dez dias são dedicados à festa de Nossa Senhora da 

Apresentação, como já dissemos, de 11 a 21 de Novembro.  

Em 2007, no dia 11 havia uma grande concentração de pessoas na pedra do 

Rosário8, às margens do rio Potengi, com destino à catedral nova, localizada na 

avenida Marechal Deodoro. Representantes das Irmandades dos Passos9 e do 

                                                           
8
 Local construído para relembrar o dia em que Nossa Senhora da Apresentação, foi encontrada num 

caixote, pelos pescadores. Localiza-se no Passo da Pátria, no bairro de Cidade Alta.  

9
 A irmandade dos Passos é uma associação religiosa de fiéis e tem como finalidade o culto a Jesus 

Cristo no ministério da sua Paixão e Morte, relembrando os passos de seu caminho no calvário. 
(www.diocesedesantos.com.br) 
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Santíssimo10 lá se encontravam, com suas respectivas bandeiras. A banda de 

música estava a postos para conduzir a procissão. 

 

Foto 2 - Organização da procissão de abertura da festa na Pedra do Rosário (Foto nossa). 

 

Foto 3 - Início da procissão na Pedra do Rosário (Foto nossa). 

 Às 18 horas, com a chegada do Mons. Agnello Dantas Barretto, pároco da 

antiga catedral (localizada em frente à praça André de Albuquerque), iniciava-se a 

                                                           
10

 A Irmandade do Santíssimo é uma associação religiosa composta por católicos apostólicos 
romanos de ambos os sexos. O fim principal da Irmandade é manter o culto de adoração ao 
Santíssimo Sacramento. (http://www.nsaparecida.org.br/pastorais_Irmandade.html) 
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procissão, que marcava a abertura da festa. Não havia imagem da santa 

homenageada, a qual só está presente na procissão do final do evento. 

 A banda de música tocava hinos religiosos, ao mesmo tempo que conduzia o 

povo até à nova catedral, com suas luminárias artesanais. O povo cantava e louvava 

a Deus, através dos cânticos tradicionais da Igreja católica, entre eles o hino de 

Nossa Senhora da Apresentação.  

 

Foto 4 - Procissão (Foto nossa). 

Ao passar a procissão em frente à antiga catedral, foi hasteada a bandeira de 

N. Sra. da Apresentação, enquanto uma chuva de papéis caía sobre o povo.  A 

banda de música tocava o hino da santa, e as pessoas aplaudiam o momento 

solene. 
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Foto 5 - Hasteamento da bandeira na Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, pelo Mons. Agnello 

Dantas Barretto – (Foto nossa). 

Findo o hasteamento, a procissão continuou seu percurso até a nova catedral, 

onde ainda foram hasteadas cinco bandeiras: a do Brasil (pela governadora Wilma 

de Faria), a do município (pelo prefeito Carlos Eduardo Alves), a do estado do Rio 

Grande do Norte (por um funcionário da catedral), a do Vaticano (pelo Mons. Agnello 

Dantas Barretto) e a de N. Sra. da Apresentação (pelo Mons. Lucilo Alves Machado, 

Reitor da Catedral). 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 – Cruzes da Catedral (Foto nossa). 
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Foto 7 - Hasteamento das bandeiras na catedral. Em destaque a governadora Wilma de Faria (Foto nossa). 

 Concomitantemente à procissão, saíram também em carreata alguns fiéis que 

carregavam a imagem de São Pedro, vindos da paróquia que tem o mesmo nome. 

Um trio elétrico conduziu todos à primeira novena, na Catedral onde foram recebidos 

pelo Bispo da catedral metropolitana, D. Matias Patrício de Macêdo, entre outras 

autoridades. 

 

Foto 8 - D. Matias Patrício de Macêdo (Foto de Canindé Soares) 
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Logo em seguida, foi iniciada a novena no interior da igreja. Em cada noite 

ocorria uma novena, o momento sagrado da festa. Cada uma era dirigida por um 

padre diferente, a fim de atrair mais pessoas e dinamizar os discursos. Durante a 

noite, momentos sociais também eram vivenciados no entorno da igreja: música ao 

vivo e barracas de comidas, bebidas (com exceção de bebida alcoólica) e 

artesanato, eram instrumentos de composição da festa.  

Um parque infantil dava à festa da padroeira de Natal um caráter de festa 

interiorana, fazendo reviver um pouco do passado menos urbano. Numa das tardes 

do período festivo foram comercializadas comidas típicas da região do Seridó. O dia 

em que isso costuma acontecer é chamado “o dia da feirinha de Caicó”. É uma 

forma de trazer Sant‟Ana, a padroeira de Caicó, para a festa de Natal, deixando 

claro ao povo caicoense que ele é bem-vindo, para enriquecer a festa de Nossa 

Senhora da Apresentação. Tudo isso atrai a atenção do fiel, que vive num ritmo 

estressante na capital. Quem sabe, revivendo algo parecido com os costumes do 

sertão, vive-se mais intensamente a festa, que muitas vezes, não consegue reunir 

uma grande quantidade de pessoas, em virtude, talvez, da violência urbana. 

Durante as noites de sociabilidade, não houve nenhuma apresentação teatral 

que revivesse a história da santa. Houve apresentações de cantores locais, como 

uma forma de valorizá-los, pois, muitas vezes eles se encontram na obscuridade da 

cidade, segundo relatou o reitor da catedral, Mons. Lucilo Alves Machado. O Festival 

de Músicas Religiosas é uma forma de valorizar os cantores religiosos locais. A 

Filarmônica da cidade de São Tomé também fez uma apresentação durante a festa, 

mais uma vez buscando-se trazer figuras interioranas para a capital. É importante 

registrar, ainda, o jantar de Nossa Senhora da Apresentação, que aconteceu em 

uma noite da festa, após a novena. Nem todos podiam participar desse jantar, 



59 

 

porque, além de ser pago, ocorreu em uma área do estacionamento da catedral 

contrária à área que comporta a festa social. 

 

 Foto 9 – Cartaz do evento de músicas religiosas (Foto nossa). 

 

Foto 10 - Parque infantil (Foto nossa). 
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Foto 11 - Jantar de Nossa Senhora da Apresentação (Foto nossa). 

 

No último dia de festa, 21 de novembro, aconteceu a tradicional procissão 

fluvial, no rio Potengi. A imagem da padroeira saiu, às 4h30min, da rampa do porto, 

no bairro da Ribeira, e chegou à Pedra do Rosário às 5 horas. Essa procissão 

relembra o percurso feito pela imagem ao chegar, pela primeira vez, a Natal, no ano 

de 1753. Uma missa campal foi celebrada no espaço da Pedra do Rosário. À tarde, 

às 16 horas, chegou a procissão iniciada do bairro Nazaré11, com a santa, que 

estava na igreja desse bairro. Logo após, iniciou-se a missa, celebrada em frente à 

Catedral metropolitana. 

No ano seguinte, 2008, a famosa procissão inicial fez a mesma rota realizada 

no ano anterior, inclusive com a parada na igreja matriz, no centro da cidade. Em 

todas as noites houve novena. Após a novena, o estacionamento da catedral se 

tornava ponto de encontro das pessoas. Shows católicos e de MPB aconteceram na 

                                                           
11

 Esse é um bairro da zona oeste que surgiu entre o final dos anos 50 e início dos anos 60. No bairro 

de Nossa Senhora de Nazaré está construída a Basílica dos Mártires de Uruaçu. 
(http://natalbusca.com.br/bairros-info?bairro=76) 
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festa. A feirinha de comidas típicas de Caicó aconteceu mais uma vez, tal como as 

barracas com artesanato e artigos religiosos das pastorais existentes na paróquia.  

 A festa de N. Sra. Da Apresentação, no ano de 2008, teve como principal 

particularidade a reposição de uma imagem da santa na Pedra do Rosário, às 

margens do rio Potengi, local onde foi encontrada a imagem pelos pescadores. A 

imagem anterior havia sido roubada no ano de 2006. Na missa da Pedra do Rosário, 

no dia 21 de novembro de 2008, às 5 horas, foi abençoada a nova imagem de 

Nossa Senhora da Apresentação, que foi colocada sobre um novo pedestal, 

construído pela Prefeitura do Natal, o qual é mais alto que o anterior, para dar maior 

visibilidade à imagem, esculpida em pedra-sabão. 

 

Foto 12 - Pedra do Rosário – Reposição da imagem de Nossa Senhora da Apresentação, feita de pedra 
sabão. (Foto nossa). 

 

Nos dois anos, a procissão fluvial aconteceu às 04h30min. De toda a festa, 

esse é o momento que mais se aproxima da história de Nossa Senhora da 

Apresentação. É recordada a chegada da santa às margens do rio Potengi, com 

pescadores em seus barcos vindo do cais do porto para a Pedra do Rosário, local 

onde foi encontrada a caixa com a santa padroeira de Natal. No decorrer da manhã, 
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aconteceram missas na catedral metropolitana, de uma em uma hora, até às 11 

horas. 

No mesmo dia, 21 de novembro, à tarde, às 14 horas, saiu do bairro Nazaré, 

da igreja dos Mártires, a procissão rumo à catedral metropolitana. Fiéis já 

aguardavam na catedral a chegada da imagem da santa em procissão. Além da 

população, acompanhavam a procissão o bispo D. Matias Patrício de Macêdo, a 

governadora Vilma de Faria e o prefeito da cidade, Carlos Eduardo. A missa solene 

campal, marcou o encerramento da festa. 

 

Foto 13 - Procissão Final. (Foto nossa). 

 

  Foto 14 - Missa Campal (Foto nossa). 
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Foto 15 - Procissão Final. Foto Nossa 

 

 Em 2009, mais uma pequena procissão luminosa saiu da Pedra do Rosário 

em direção à catedral. A banda de música da Polícia acompanhou as pessoas em 

todo o percurso. Quando a procissão passou em frente à matriz de Nossa Senhora 

da Apresentação, Monsenhor Agnello hasteou a bandeira da santa, marcando o 

início oficial da festa. A procissão continuou em direção à catedral. Ao chegar lá, 

esperou a carreata, que vinha da cidade de Parnamirim12 com a imagem de Nossa 

Senhora da Apresentação, diferentemente dos anos anteriores. Após a chegada da 

carreata, foram hasteadas as cinco bandeiras, ao som do Hino Nacional. Nesse 

momento estavam reunidas as autoridades eclesiais e as políticas. 

 Todos entraram então na Catedral, para a abertura da festa com a missa. D. 

Matias logo se desculpou, pois a catedral estava em reforma, o que de alguma 

maneira, atrapalhava o andamento da festa. As barracas e o palanque para shows 

foram montados ao lado da igreja, sem muito espaço, devido ao material da obra. 

Finda a missa, todos foram convidados para assistir ao “Auto de Nossa Senhora da 

                                                           
12

 Cidade da grande Natal que está localizada a 12 km do centro da capital. 
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Apresentação”, organizado por um grupo de jovens do conjunto de Cidade Satélite,13 

do bairro de Pitimbu. Cenas simples, claramente sem recursos, mas que mostraram 

uma primeira preocupação com a história da cidade do Natal e de sua padroeira. A 

apresentação aconteceu nos dias 11 e 12 de novembro de 2009. 

 

Foto 16 - Auto de Nossa Senhora da Apresentação (Foto nossa) 

Quanto à socialização noturna, apresentaram-se grupos musicais, religiosos 

ou não, houve o jantar de Nossa Senhora da Apresentação, o Festival de Música 

Religiosa e a feirinha de Caicó. O que aconteceu de novo foi o Auto de Nossa 

Senhora da Apresentação e o Show de Flavinho, da Canção Nova, no ginásio 

Machadinho, no dia 21 de novembro. 

 Nesse ano, a festa de Nossa Senhora da Apresentação teve como grande 

diferencial a comemoração dos cem anos da criação da Diocese de Natal.  Os 

temas das novenas relacionavam a história da diocese com a vida de Nossa 

Senhora. Também foi inserida na festa da padroeira: a comemoração dos trinta anos 

                                                           
13

 O bairro natalense Pitimbu, localizado na zona sul da cidade de Natal, foi fundado em 5 de abril de 

1983. O bairro consta de um complexo de conjuntos habitacionais: Conjunto Cidade Satélite, 
Conjunto Bancários, Conjunto San Valle e Conjunto Vale do Rio Pitimbu. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_%28Rio_Grande_do_Norte%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1983
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Pitimbu


65 

 

do Encontro de Casais com Cristo na diocese de Natal. A comemoração aconteceu 

em um ginásio do colégio Henrique Castriciano, em Natal e culminou com a missa 

na catedral metropolitana, à noite. Ao mesmo tempo que acontecia o encontro dos 

casais no ginásio, pela manhã, na catedral metropolitana eram realizados 

casamentos, para os casais que não precisaram pagar nem a taxa da igreja nem a 

do cartório. Foi uma espécie de presente pela comemoração dos cem anos da 

diocese. 

 A tradicional missa na Pedra do Rosário aconteceu com um número 

imensurável de pessoas. Talvez esse tenha sido o momento em que a festa 

conseguiu reunir o maior número de pessoas durante seu percurso de dez dias. A 

procissão saiu novamente do bairro de Nazaré, em direção à catedral metropolitana, 

onde ocorreu a missa de encerramento da festa. 

 

2.2 A FESTA EM MOSSORÓ: “Ó Santa Luzia, pedi a Jesus que sempre 

nos dê dos olhos a luz.” 

MOSSORÓ 

 

FIGURA 2 – Destaque: município de Mossoró 
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Mossoró é um município do Rio Grande do Norte. O segundo mais populoso 

do estado. É também conhecido como a capital cultural do Rio Grande do Norte. 

Localiza-se a 285 quilômetros da capital, Natal, no Pólo Costa Branca, na região do 

Oeste potiguar. O município é o maior produtor, em terra, de petróleo, no país, além 

de possuir uma rica região salineira. 

Segundo o IBGE, a população de Mossoró em 2008 era de 241.645 

habitantes. O clima é semi-árido, com temperaturas elevadas durante todo o ano. A 

fruticultura tropical irrigada é uma das maiores atividades da economia do município. 

O destaque fica com o melão. O Rio Grande do Norte é responsável por 90% da 

produção brasileira que é exportada dessa fruta. Na indústria, sobressaem em 

Mossoró o sal, o petróleo e a agroindústria. 

 As festividades realizadas na cidade anualmente atraem um número 

infindável de pessoas. Entre tais festividades, destaca-se o Mossoró Cidade Junina, 

os teatros ao ar livre Chuva de bala no país de Mossoró14 e o Auto da Liberdade,15 e 

também a festa de Santa Luzia, no período de 03 a 13 de dezembro. 

                                                           
14

 Comemora a resistência de Mossoró ao bando de Lampião, fato ocorrido em 13 de junho de 1927. 

15
 Ópera popular que celebra, em quatro atos, a diversidade cultural do município: a abolição da 

escravidão antes da Lei Áurea (1883), o Motim das mulheres (1875) e o primeiro voto feminino da 
América Latina (1927), de uma mossoroense. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lo_Costa_Branca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fruticultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mel%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mossor%C3%B3_Cidade_Junina
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Foto 17 - Devoção à Santa Luzia. (Foto nossa). 

 

HINO POPULAR DE SANTA LUZIA 

(autor desconhecido) 

Ó SANTA LUZIA PEDI A JESUS QUE SEMPRE NOS DÊ DOS OLHOS 
A LUZ 

Aplaudamos todos com muita alegria os feitos heróicos de Santa Luzia; 

Siracusa, Pátria de tão grande santa, em que floresceu tão mimosa 
planta; 

Melhor que Lucrécia, melhor que Suzana, soube defender-se das paixões 
humanas; 

Eis a Virgem sábia, pura e vigilante; une a fé às obras, ama a Deus 
amante; 

Odiou o corpo pra salvar a alma e de Virgem-mártir traz nas mãos a 
palma; 

Morreu e foi santa, a Igreja o diz que Virgem ditosa! Que Virgem feliz!; 

Desprezou o mundo, glória e vã riqueza. Hoje luz na glória à celeste 
mesa; 

Ó Santa Luzia vosso nome é luz; Vossa vida exemplo, que a Jesus 
conduz. 

 

 

 A igreja de Santa Luzia fica localizada em frente à Praça Vigário Antônio 

Joaquim, na cidade de Mossoró. Conforme pesquisa exploratória que realizamos 
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durante os dias três a treze de dezembro, dessa praça, deslocou-se o andor com a 

imagem de Santa Luzia, em direção à catedral de Mossoró, para o início da festa. 

No altar, estavam as autoridades eclesiais e as políticas. O Grupo Shalom16 

apresentou uma dança que representava a ligação do ser humano com a divindade 

e logo após, houve a fala da prefeita da cidade, Maria de Fátima Rosado Nogueira, 

seguida pela da representante da governadora do Rio Grande do Norte, a deputada 

federal Sandra Rosado. Mais adiante, falou o bispo de Mossoró, D. Mariano 

Manzana.  

 Tradicionalmente, ocorre o hasteamento das bandeiras. Na praça havia três 

delas: a do Brasil, a do município e a do estado, que foram hasteadas, 

respectivamente, por um jovem, por Fafá Rosado e pela deputada Sandra Rosado. 

Na igreja, D. Mariano Manzana, o Mons. Américo e padre João Medeiros hastearam 

mais três bandeiras: a do Vaticano, a de Santa Luzia e a da diocese de Mossoró. 

 

Foto 18 -  Bispo da Diocese de Mossoró: D. Mariano Manzana 

                                                           
16

 Comunidade Católica Carismática reconhecida pela igreja. Tem como fim último a evangelização, 

principalmente dos jovens mais afastados de Deus. (www.comshalom.org) 
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Foto 19 – Hasteamento das bandeiras. Prefeita de Mossoró (Fafá Rosado). (Foto nossa). 

 

Em seguida, houve a entronização do Santíssimo Sacramento, encerrando-

se, assim, a abertura da festa de Santa Luzia. A comemoração à santa continuou 

nos dias seguintes, até o dia treze de dezembro. Todas as noites houve novena. 

Antes de iniciar cada novena, acontecia o recital sacro, cantado, por artistas locais. 

As novenas ocorriam fora da igreja.  

 

Foto 20 - Novena no Adro da Catedral. (Foto Nossa). 
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Em 2007, ao término das novenas, acontecia o Oratório de Santa Luzia, 

criado no ano 2000, executado por artistas locais e dirigido pelo sociólogo Felipe 

Caetano. Estudantes de escolas estaduais e integrantes de pastorais de igreja 

participam como atores. A história de Santa Luzia foi contada todas as noites 

através do oratório. Em Mossoró, desde a década de 60, o teatro tem se constituído 

em elemento de peso nos festejos de sua padroeira. Oratório – não significa apenas 

local sacro, mas designa também, como é esse o caso, um gênero musical, 

dramático, de encenações teatrais, com base num tema religioso. Um rico figurino 

vestia os atores e, no palco, foram utilizados alguns objetos cênicos, como fogo, 

gelo seco e efeitos especiais. Segundo o Mons. Américo Vespúcio Simonetti, o 

objetivo do oratório é “educar a fé, evangelizar e estimular os jovens, sobretudo, a 

viverem o que Santa Luzia viveu.”17  

A continuação da noite festiva aconteceu na praça Vigário Antônio Joaquim, 

onde adolescentes flautistas da escola de música de Assu, tocavam MPB, xote, 

baião e música natalina. Todas as noites se apresentavam cantores locais, que, 

segundo o pároco, Mons. Américo Vespúcio, não eram remunerados: 

apresentavam-se para sua melhor divulgação. A festa social no entorno da igreja foi 

organizada por uma comissão, sob a orientação do pároco. Terminava sempre à 

meia-noite. Contudo, ela se prolongava muito mais... Atrás da igreja iniciava-se uma 

festa extensa - sem hora para acabar e com todos os estilos musicais sendo tocados 

ao mesmo tempo – a qual se prolongava até a praça onde se encontrava o parque 

de diversão. Essa é uma festa paralela, e aparentemente, muito maior do que a 

tradicional festa profana organizada pela paróquia de Santa Luzia. 

                                                           
17

 Entrevista concedida à Elaine Savalli. 



71 

 

A missa solene em homenagem a Santa Luzia iniciou às 15 horas do dia 

13/12/2007, e às 17 horas a procissão, com um número significativo de pessoas, 

percorreu as ruas principais de Mossoró. Com a chegada da noite a única luz que 

acompanhava o povo era a do andor de Santa Luzia. Na frente das casas, faixas 

saudavam à Santa Luzia.   

 No ano de 2008, a festa teve um caráter quase exclusivamente religioso. Isso 

chamou a atenção da população, causando comentários, inclusive do Mons. 

Américo Simonetti, durante a novena do dia doze. Ele afirmou que o principal motivo 

da mudança era a necessidade de se dar um caráter menos profano à festa. Para 

isso, o mais importante seriam as novenas, que, por sinal, continuaram do lado 

externo da igreja, mas, com direito a dois telões, para que a transmissão alcançasse 

quem estivesse mais distante do adro da catedral. 

 O recital sacro, que acontecia antes das novenas, mostrou, mais uma vez, 

cantores da terra interpretando músicas religiosas, com o intuito de “preparar” os 

fiéis para o início do ritual religioso. Nesse ano, foi notória a falta de barracas de 

alimentação e de artesanato, mas permaneceram as barracas da “Lojinha de Santa 

Luzia” e a barraca do jantar, vendendo senhas para o jantar da família, que 

aconteceria no dia três de dezembro. O palanque armado ao lado da igreja recebeu 

o grupo “Os Tremendões”, no dia 12, após o oratório de Santa Luzia. Esse foi o 

único evento não religioso da festividade. 
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 Foto 21 - Lojinha de Santa Luzia. (Foto nossa). 

 Em 2008, o oratório de Santa Luzia teve como diretores José Alberto 

Simonetti e Acácio de Montes - o primeiro, sobrinho do Mons. Américo Simonetti. 

Após, dez anos dirigindo a peça “Francisco, o homem que se tornou santo”, que 

trata do padroeiro do município de Canindé (CE), Simonetti e Montes organizaram 

nesse ano o Oratório de Santa Luzia. 

 Eles mantiveram o elenco formado por estudantes e integrantes de pastorais 

da igreja católica. Em entrevista, eles nos relataram os obstáculos que tiveram para 

realizar o oratório devido à falta de uma história “completa” de Luzia. Assim, 

decidiram juntar a pouca biografia escrita sobre ela com a história popular, e foram 

criando os detalhes da peça. Simonetti, mossoroense nato, não teve muita 

dificuldade para encontrar esses “detalhes”: afinal de contas, a Santa Luzia de 

Mossoró, no imaginário popular, é mais de Mossoró do que de Siracusa.  
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 Foto 22 - Oratório de Santa Luzia. (Foto nossa). 

O pretendente de Luzia recebeu um nome, na peça, embora nas biografias da 

santa, ele não seja nomeado. Na peça, ele também não é tão mau como é retratado 

nas histórias, de modo que termina convertendo-se ao cristianismo. Em pelo menos 

dois momentos da peça, Luzia vê seu noivo divino, Jesus, passando. Simonetti 

explica que seria necessário lembrar visualmente a figura do verdadeiro amor da 

santa: Cristo. Os diretores acrescentaram entre os personagens Apollo (deus da 

Beleza e da Arte), que, orientado pelo governador Pascácio, tenta seduzir Luzia para 

que ela deixe seu Deus. Na falta de particularidades, foram criados pontos que 

enriqueceram o entendimento do público. Diz Simonetti: 

Mexer com a religiosidade é uma coisa muito forte e na verdade o 
nosso pensamento é contar a história de Luzia e que esse relato vá 
de alguma forma tocar no coração dos fiéis e devotos para que 
possam ter alguma projeção dessa vida de martírio em sua vida 
pessoal (Entrevista de Simonetti concedida à Revista O Semeador – 
Dez, 2008). 
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Foto 23 - Oratório de Santa Luzia (Foto nossa). 

O que mais chamou a atenção na apresentação do Oratório de Santa Luzia, 

durante os dois anos de pesquisa, foi a expectativa das pessoas em saber como iria 

ser a peça no ano seguinte e a curiosidade em ver o que melhoraria. O público 

participante da festa tem o sentimento de “responsabilidade” pelo sucesso da festa, 

principalmente no que tange à peça teatral. Depois de assistir a apresentação, tem-

se uma espécie de suspiro de alívio; afinal, dentre outros aspectos é a imagem 

cultural da cidade que está em jogo. 

 Uma banda de música, a Fanfarra Independente de Mossoró, animou 

oficialmente o final dos festejos do dia 12 de dezembro, interrompendo o show dos 

Tremendões para saudar Santa Luzia no adro da Catedral, à meia-noite, ou seja, já 

do dia treze de dezembro. Monsenhor Américo a recebeu e gritou a saudação 

referente a Santa Luzia: “Mossoró, com alegria, saúda Santa Luzia.” Começou, 

portanto, o dia de Santa Luzia com comemoração festiva. 
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Foto 24 - Show “Os Tremendões”. (Foto Nossa). 

 

Foto 25 - Fanfarra Independente de Mossoró e Mons. Américo Simonetti (Zero hora – dia 13/12/2008). (Foto 
nossa. 

 

Foto 26 - Santa Luzia “aparece” em seu dia. (Foto nossa). 
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Nos dois os anos em que realizamos o estudo esteve presente um “filho de 

Mossoró” conhecido por todos como „Sabiá‟. No dia doze próximo à meia-noite, 

Sabiá, com um grupo tocando percussão e apitos, dirigiu-se à igreja Matriz, para 

saudar Santa Luzia. Ao passar em frente à Igreja, o grupo parou de tocar e, em 

silêncio, num sinal de respeito fez uma reverência a santa de sua devoção. Numa 

breve conversa, Sabiá relatou que se tratava de uma promessa que tinha e que 

cumpria todos os anos. Ele mora em Berlim, mas não deixa de cumprir tal ato de fé. 

 

Foto 27 - Sabiá (Foto nossa). 

 

Foto 28 - Passagem de Sabiá com sua charanga, em frente a catedral. (Foto nossa). 
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Em 2008, tal como em 2007, a missa solene iniciou-se às 15 horas e foi 

seguida pela procissão, que finalizou a festa, por volta das dezessete horas. Casas 

se enfeitaram, fiéis pagaram promessas, doentes foram abençoados durante a 

passagem da procissão pelos hospitais. Enfim, foi o momento de todos se sentirem 

privilegiados pela passagem da padroeira de Mossoró e de reanimarem suas forças, 

sua fé, para iniciar em mais um ano que se aproximava. 

 

Foto 29 - Procissão Final. (Foto nossa). 

 

Foto 30 - Santa Luzia. (Foto nossa). 
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 Em 2009, a festa de Santa Luzia teve um caráter especial, e o principal 

motivo foi a ausência de Mons. Américo Simonetti, pároco da igreja de Santa Luzia 

por 30 anos e que falecera em 05 de outubro desse ano. O Monsenhor foi 

homenageado, todas as noites das novenas, com palavras ou por meio de 

fotografias. Todas as noites no final da apresentação do oratório de Santa Luzia, o 

Monsenhor era homenageado com a exibição de um banner com uma foto grande 

do mesmo. Nesse ano o oratório foi dirigido este ano pelos mesmos diretores do ano 

de 2008 (Acácio de Montes e José Alberto Simonetti). A lojinha de Santa Luzia tinha, 

em sua estrutura metálica, fotos do Mons. Américo por todos os lados. Camisetas, 

santinhos, literatura de cordel, lembrancinhas, tudo isso foi vendido lembrando a 

figura do pároco. Padre Flávio Augusto Forte Melo, diretor da Rádio Rural de 

Mossoró, assumiu o lugar do Mons. Américo durante os preparativos finais da festa 

como também durante a realização desta.  

 As barracas da festa paralela permaneceram; o show dos Tremendões 

aconteceu, porém no dia dez de dezembro, e não mais no dia doze, devido ao fato 

de estar programado para o dia doze, um show com a cantora Joanna, com um 

repertório exclusivo de músicas sacras. Na passagem do dia doze para o dia treze, a 

Fanfarra Independente de Mossoró chegou ao adro da catedral - que recebeu a 

imagem de Santa Luzia - e caminhou ao encontro dos motoqueiros da cidade que 

estavam preparados para a moto-romaria. Treze velas foram acesas, em diferentes 

pontos da cidade. A moto-romaria foi concluída com a missa dos moto-romeiros, 

presidida pelo padre Flávio Augusto, às 03h30min. 
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Foto 31 - Show de Joanna em Mossoró 

http://lh4.ggpht.com/adm.george/SAPpFerHUVI/AAAAAAAAAYM/go-
9IKQ1bVs/Joanna_Mossor%C3%B3%5B7%5D.jpg 

 

O dia treze de dezembro foi marcado, como sempre, pelas missas solenes, às 

10 horas e outra às 15 horas. A procissão aconteceu às 17 horas. A multidão 

surpreendeu-se, mais uma vez, com a extensão da procissão. A santa passou pelas 

ruas “abençoando” seus devotos, que pediam proteção para os olhos e para a vida, 

assim como aproveitavam a oportunidade para agradecer o atendimento de suas 

preces. 

 

 

 

 

 

http://lh4.ggpht.com/adm.george/SAPpFerHUVI/AAAAAAAAAYM/go-9IKQ1bVs/Joanna_Mossor%C3%B3%5B7%5D.jpg
http://lh4.ggpht.com/adm.george/SAPpFerHUVI/AAAAAAAAAYM/go-9IKQ1bVs/Joanna_Mossor%C3%B3%5B7%5D.jpg


80 

 

2.3 A FESTA EM CAICÓ: “Salve Sant’Ana gloriosa nosso 

amparo e nossa Luz.” 

CAICÓ 

 

FIGURA 3 – Destaque: município de Caicó 

 

Caicó é um município do Rio Grande do Norte, localizado na microrregião do 

Seridó Ocidental. Situa-se a 269 km da capital do Estado, Natal, e é a quarta cidade 

mais populosa do estado. 

Segundo o IBGE, a população de Caicó, em 2008 era de 62.497 habitantes. 

Caicó faz parte do “roteiro Seridó”. Aqueles que vão ao Seridó do Rio Grande do 

Norte, necessariamente conhecerão essa cidade. 

A atração mais famosa de Caicó é a Festa de Sant‟Ana, realizada no mês de 

julho. No ano de 2008, o período festivo foi de 17 a 27 de julho e em 2009, foi de 23 

de julho a 02 de agosto. Essa festa está sendo objeto de um processo de 

tombamento pelo IPHAN (Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) como 

patrimônio imaterial do Brasil. Segundo a Polícia Militar, em 2009 pelo menos 25 mil 

pessoas participaram da procissão final da festa em honra a Sant‟Ana. 
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Foto 32 - Altar da Matriz. (Foto nossa). 

 
HINO DE SANT'ANA DE CAICÓ 

 

                 (Letra: Poetisas Palmyra e Carolina Wanderley  
                        Música: Professor Manoel Fernandes) 
 
 

 

Senhora doce e clemente, 

Mãe da Graça e do Perdão, 

Abrigai-nos docemente 

Dentro em vosso coração. 

Salve, Sant'Ana gloriosa, 

nosso amparo e nossa luz 

Salve, Sant'Ana ditosa, 

Terno afeto de Jesus. 

Vossos filhos desta terra 

vos suplicam que sejais 

o seu refúgio na guerra 

e sua alegria na paz.  
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Foto 33 - Arco do Triunfo. (Foto nossa). 

 A cidade de Caicó se reorganiza. Isso é sinal que o mês de julho chegou. É 

tempo de recomeçar, reiniciando a festa de Sant‟Ana. O comércio faz a propaganda 

da festa, as residências expõem imagens de Sant‟Ana, as famílias estão prontas 

para receber os “filhos” da terra que voltam nessa época para homenagear a avó de 

Jesus. 

Durante os festejos de Sant‟Ana, realiza-se uma caminhada de fé, que sai de 

Currais Novos para Caicó, mais precisamente para a catedral. “Caminhar em direção 

do Templo de Jerusalém era o modo do povo de Deus demonstrar a sua fé e viver 

cada dia na presença do Senhor. Para Jerusalém todos os corações israelitas se 

voltavam” (D. Manoel Pedreira da Cruz, Bispo diocesano de Caicó. In: A FOLHA, 

18/07/2009, p.2). 

A peregrinação que inicia a festa de Sant‟Ana é uma lembrança da tradição 

bíblica vivida pelo povo de Israel. O povo, seridoense ou não, os “filhos de 

Sant‟Ana”, caminham percorrendo parte do Seridó em busca da igreja que abriga a 

imagem da avó de Jesus. Chegando à catedral, é celebrada uma missa em ação de 

graças por todas as famílias. 
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 Informações orais relatam que a peregrinação surgiu de uma conversa, no 

ano de 2000, entre amigas que tinham um sonho em comum: percorrer o mesmo 

caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Esse sonho se concretizou na 

caminhada para Caicó, já que elas eram devotas de Sant‟Ana. 

 É próprio do ser humano peregrinar na vida em busca de objetivos. Peregrinar 

também é uma oportunidade de analisar as limitações, os sofrimentos e reconhecer 

a missão de cada um na terra. Chegar à catedral de Sant‟Ana, em Caicó, significa 

ter cumprido, em mais um ano, a obrigação com a santa, que espera seus devotos  

caminhantes e ansiosos para “autorizar” o início de mais uma festa. A comemoração 

a Sant‟Ana proporciona o acesso ao sagrado. Aquele que estava fora de sua cidade 

ou distante da vida religiosa encontra uma oportunidade de renovação. Trata-se de 

uma verdadeira experiência de peregrinação, com todas as implicações que isso 

tem. Como bem acentua Aldo Natali Terrin, 

A experiência religiosa é a experiência que descobriu um refúgio, um 
lugar “seguro”, um centro, um pólo de referência e, portanto é uma 
experiência que sabe vencer o caos e os vários monstros do caos de 
que fala a história das religiões. (...) e o homem se põe a caminho 
desse centro de proteção, de segurança e de salvação (TERRIN, 
2004: 373 – Grifo nosso). 

 

 A peregrinação é uma passagem, tem uma forte tendência à iconofilia (amor a 

imagens) e uma forte necessidade de superar obstáculos, de continuar caminhos, o 

que se constitui em uma perfeita metáfora para a vida difícil dos fiéis. Fazer 

sacrifícios, submeter-se a fadigas, aceitar dificuldades faz parte da peregrinação, 

que é um momento de condição limite do ser humano. 

O turista dificilmente pode ser considerado um peregrino. O que 
impele o turista é a curiosidade, a diversão, a vontade de sair do seu 
ambiente. O peregrino é um buscador, um penitente, um 
“marginalizado social”, mesmo que apenas por um certo período de 
tempo (TERRIN, 2004: 375). 
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Um dia antes da abertura oficial da festa de Caicó (16 de julho), em 2008, a 

igreja recebeu peregrinos que chegavam à cidade. Essa é uma forma de preparar a 

cidade para a festa, que só se inicia com a vinda dos filhos de Sant‟Ana de todos os 

lugares. Alguns devotos caminharam da cidade de Currais Novos18 até Caicó 

carregando a imagem de Sant‟Ana em seus braços e, quando chegaram à catedral, 

assistem uma missa em homenagem à santa. Caicó agora está preparada para a 

abertura da festa.  

 A abertura da festa19 foi acompanhada de uma procissão que saiu da catedral 

e caminhou por três avenidas. A imagem da santa não foi levada nessa procissão, 

pois somente uma vez por ano ela sai da igreja, na procissão que encerra a festa. 

Essa procissão inicial torna público o início das comemorações à Sant‟Ana. Após a 

procissão, na catedral, falaram, na festa de 2008: o padre Edson (pároco da catedral 

desde 2007), o prefeito da cidade e o bispo diocesano, D. Delson. À noite, houve o 

jantar de Sant‟Ana, ao som da dupla de MPB local. Todas as noites havia novena e, 

logo após, no pavilhão da igreja, apresentação de artistas locais, com repertório 

variado.  

                                                           
18

 Currais Novos é município do Rio Grande do Norte, localizado na região do Seridó. Está a 172km 
da capital do estado, Natal,  e à 100km de distância de Caicó. De acordo com o IBGE (2008), a 
população é de 43.315 habitantes. 

19
 Em 2008, a festa aconteceu nos dias 17 a 27 de julho. 
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Foto 34 – Pe. Edson (Pároco da igreja de Sant‟Ana). (Foto nossa). 

 

Dentro da programação da festa, dois itens chamaram a atenção: o primeiro 

foi a Cavalgada de Sant‟Ana, que trouxe os vaqueiros da zona rural de Caicó para o 

centro da cidade, à Catedral. Eles vieram montados em seus cavalos representando 

todos aqueles que são rurais e pertencem ao município. É uma forma de lembrar 

que, em tempos remotos, o único meio de condução até a igreja para se comemorar 

a festa era o animal. É a memória que não quer ser esquecida. 

 

Foto 35 - Cavalgada. (Foto nossa). 
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Foto 36 - Cavalgada (Bispo Diocesano de Caicó: D. Delson). (Foto nossa). 

Outro item que observamos foi a Feirinha de Sant‟Ana, que se constitui em 

um momento de saborear comidas típicas do Seridó, e as famílias que ali se 

encontram se confraternizarem. Música ao vivo e muitos ônibus de turismo no 

entorno da igreja mostravam que as pessoas prestigiavam esse dia. Nas 

proximidades da igreja, jovens se reuniam, improvisavam barracas, montavam seus 

equipamentos de som e ficavam a comer e a beber. Cada grupo se identificava 

através da vestimenta, especialmente as camisetas, da mesma cor e do mesmo 

modelo. As camisetas traziam nomes que se identificavam os blocos que saem no 

carnaval caicoense. 

 Na programação da festa elaborada pela igreja, constavam ainda, outros 

eventos, os quais tinham outros organizadores (a comunidade, produtores e 

empresários). Entre esses eventos destacavam-se: o Encontro de Famílias 

Tradicionais de Caicó; a Festa dos Ex-alunos do Colégio Diocesano do Seridó; o 

Encontro dos Ex-escoteiros; as apresentações na Casa da Cultura, e o Baile dos 

Coroas. Tudo isso ocorreu paralelamente à festa religiosa. 
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 Além de todo o evento no entorno da igreja, destacou-se, ainda, o complexo 

turístico Ilha de Sant‟ana.20 Ali ocorre, todo ano, a festa organizada pela prefeitura. 

Parques, feira de artesanato, bares improvisados e dois grandes palcos para shows 

iluminam as noites de Caicó. Próximo à igreja, existe uma praça, que recebeu a 

filarmônica de Caicó, como também as filarmônicas convidadas, das cidades 

vizinhas. É um encontro familiar, ao qual as pessoas idosas gostam de se fazer 

presentes. 

 

Foto 37 - Entrada da Ilha de Sant‟Ana (Foto nossa). 

 

 Em 2008, nos dois últimos dias de festa na Ilha, aconteceu o “Auto de 

Sant‟Ana”, organizado por jovens de Currais Novos e patrocinado pelo Governo do 

estado e pela prefeitura. No anfiteatro da Ilha, os jovens se apresentaram logo após 

a novena, contando, de forma artística, a história de Sant‟Ana.  

                                                           
20

 Localiza-se às margens do Rio Seridó, o qual, nas grandes cheias, toma a forma de ilha. O ponto 

mais alto é o Serrote da Cruz, onde está a igreja de São Sebastião. Na ilha, há praça de alimentação, 
box para artesanato, pista de skate, um ginásio poliesportivo e um anfiteatro. 
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No último dia da festa, realizou-se uma missa solene pela manhã e, à tarde, a 

procissão de encerramento, quando a imagem foi retirada da igreja para 

acompanhar o povo nas ruas. As pessoas presentes tentavam, pelo menos, tocar no 

andor em que se estava Sant‟Ana, para poder receber suas bênçãos. O mesmo 

acontecia em relação a São Joaquim, que seguiu logo atrás de Sant‟Ana. No 

retorno, ocorreu a missa final, marcando o término da festa. 

 

Foto 38 - Fim da missa solene. (Foto nossa). 

 Durante a pesquisa, em 200921, as festividades, de forma geral, continuaram 

conforme o ano de 2008. Grupos de Caicó e áreas circunvizinhas foram 

responsáveis pelas noites para homenagear Sant‟Ana. Foram realizadas algumas 

caminhadas: Marcha para idosos, Arrastão Jovem, Encontro das Crianças (este 

último em 2009)...Enfim, todos eram encaminhados para a catedral, onde era 

realizada a novena. O incentivo à peregrinação é constante durante a festa de 

Sant‟Ana.  

                                                           
21

 De 23 de julho a 02 de agosto. 
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 Na sexta-feira que antecedeu o final de semana em que houve o 

encerramento da festa, foi realizada, em homenagem à Sant‟Ana, a Carreata dos 

Motoristas. Caminhões, carros e motos percorreram a cidade de Caicó convidando o 

povo para mais uma novena. Um dos caminhões ia à frente com as imagens de 

Sant‟Ana e São Cristóvão (santo padroeiro dos motoristas) trazidas de Currais 

Novos. Ao chegar à catedral, o padre acolheu os motoristas jogando água benta 

sobre os automóveis. 

 

Foto 39 - Carreata dos Motoristas – Sant‟Ana e São Cristóvão (Foto nossa) 

 

Foto 40 - Bênção dada pelo padre (Foto nossa) 
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Na festa de Sant‟Ana, caminhadas levam o povo ao encontro da padroeira da 

cidade. Os fiéis percorrem as ruas. É uma festa que convida a população para ir ao 

encontro da avó protetora.  

 O último domingo de festa é o momento da grande reunião de devotos. Pela 

manhã, acontece a missa solene. Logo depois, começa a organização dos andores 

de Sant‟Ana e São Joaquim, seu esposo. A procissão inicia-se sempre às 16h30min. 

A exaltação do povo é grande quando Sant‟Ana atravessa a porta principal da igreja. 

É o encontro mais esperado pelos fiéis. 

 

Foto 41 - Organização do andor de Sant‟Ana (Foto nossa) 

 

Foto 42 – Sant‟Ana saindo pela porta principal, para o início da procissão. (Foto nossa) 
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Os filhos de Sant‟Ana carregaram em seus braços a senhora Sant‟Ana e São 

Joaquim. Foi assim durante a procissão: Sant‟Ana à frente e São Joaquim seguindo-

a pelas principais ruas de Caicó. O grande desafio continuava sendo chegar perto 

do andor de Sant‟Ana, para pelo menos, tocar em um dos quatro suportes de 

madeira. Somente homens carregam o andor. Além de este se muito pesado, há 

uma verdadeira luta de forças humanas para alguém aproximar-se da santa. “Viva 

Sant‟Ana”! é o grito que mais se ouve durante o percurso. Quando a procissão 

chegou à Catedral, foi realizada uma missa no entorno da igreja. As imagens de 

Sant‟Ana e São Joaquim continuaram entre o povo e só foram levadas para o 

interior da igreja quando a missa foi encerrada. Guardados os santos, era hora de 

todos descansarem. A festa religiosa findara, e deixara a sensação do dever 

cumprido. 

 

Foto 43- Procissão (Sant‟Ana e São Joaquim) (Foto nossa) 

Como no ano anterior, na programação da festa de Sant‟Ana foi incluída a 

parte sociocultural, realizada no chamado Pavilhão de Sant‟Ana, ao lado da catedral. 

Lá aconteceu a festa oficial profana, para as famílias, caicoenses ou não. Comidas e 

bebidas eram consumidas pela população, que complementou sua noite com um 

momento de lazer e confraternização. Grupos de seresta, de forró, MPB, axé 

católico, entre outros animaram as noites de Sant‟Ana. 
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 Novamente, a última quinta-feira mereceu destaque, com a Feirinha de 

Sant‟Ana. Os “Filhos de Sant‟Ana” de outras localidades que ainda não estavam na 

cidade, chegaram no dia da feirinha. Ônibus de turismo chegavam a Caicó somente 

para passar esse dia e ir embora logo após a novena. Foi de uma grande 

confraternização não só no entorno da igreja como também nas residências, em 

cujas calçadas as famílias colocavam mesas e cadeiras. Nesse dia, políticos da 

região, inclusive os de atuação em nível federal, passeiam pela cidade, com o intuito 

de aproximar-se do povo. 

 

Foto 44 - Feirinha de Sant‟Ana (Bispo D. Delson) (Foto nossa) 

 Durante a festa de Sant‟Ana, a cidade de Caicó se transforma. Em se 

tratando de eventos não organizados pela Igreja, destaca-se, por exemplo, o 

Encontro das Famílias, os quais se reúnem em suas casas para confraternização. É 

evidente que isso só acontece após a participação na missa, para louvar a Deus e a 

Sant‟Ana.  

  Na Praça da Matriz, ao lado da Igreja, está o sobrado do Padre Brito Guerra, 

onde funcionou a primeira Escola de Latim e a segunda escola pública do Rio 
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Grande do Norte e que hoje é chamado de Casa da Cultura. Durante a festa de 

Sant‟Ana, lá aconteceu eventos como a Noite de Poesias, Apresentação de Coral, 

Show de Música Regional, apresentação de grupos de teatro, entre outras 

atividades. 

 Já na Praça da Liberdade, próxima à Igreja matriz, apresentaram-se bandas 

de música da cidade de Caicó e de cidades circuvizinhas. Todas as noites, após as 

novenas, o público, principalmente os mais idosos, se apressava para encontrar um 

lugar próximo ao palanque e apreciar músicas raras de se escutar por ali. 

 

Foto 45 - Banda de Música na praça da Liberdade – (Foto nossa) 

O Encontro de ex-alunos do colégio Diocesano, o Encontro de Ex-escoteiros, 

a Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó (FAMUSE), o Baile dos Coroas 

(ponto de encontro da elite norte-rio-grandense), o Encontro dos ex-alunos da 

Escola Estadual Mons. Walfredo Gurgel e, ainda os shows nos clubes, indo do forró 

ao brega, acontecem nas noites dedicadas a Sant‟Ana. 

 A Ilha de Sant‟Ana, inaugurada oficialmente pela governadora Wilma de Faria 

no ano de 2008, é uma das grandes atrações da festa. A FAMUSE também tem seu 
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espaço na Ilha, com stands fixos para a feira de artesanato. Em 2009, o Auto de 

Sant‟Ana dirigido por um caicoense, Jonas Linhares, contou a saga do povo 

seridoense. Os índios resistem à invasão dos holandeses, mas não resistem à dos 

portugueses. Uma profecia é então feita pelos índios: o Seridó irá desenvolver-se, 

mas seus novos habitantes desprezarão a terra e se entregarão a vícios e 

profanações. De fato, isso aconteceu, e o povo, desesperado, suplicou a proteção 

de Sant‟Ana, que deu mais uma chance ao povo seridoense. O elenco é composto 

por seridoenses das cidades de Caicó, Currais Novos e Florânea.  

 

Foto 46 - FAMUSE na Ilha de Sant‟Ana (Foto nossa) 

 

Foto 47 - Auto de Sant‟Ana (Foto Nossa) 
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A festa de Sant‟Ana, em Caicó, é uma das maiores expressões de 

religiosidade  do Rio Grande Do Norte. No mês de julho, aumenta a população da 

cidade, que mostra sua fé, suas tradições e reforça a unidade com amigos e 

familiares que retornam para o período festivo. 

 Por fim, é válido salientar que a festa de Sant‟Ana, foi estudada por um grupo 

de pesquisadores patrocinado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico Artístico 

e Nacional) e se almeja que o Ministério da Cultura a reconheça como patrimônio 

imaterial do Brasil, tendo em vista que a Festa do Círio de Nossa Senhora de 

Nazaré e a Feira de Caruaru estão no Livro das Celebrações, devido à significância 

cultural, que vai além das fronteiras regionais.  

Foram pesquisados desde a peregrinação de Sant‟Ana pelo campo e 
cidade até a Procissão final. Das comidas típicas feitas nas 
residências até a arrumação do andor. Do Auto de Sant‟Ana até as 
festas de clube. Foi o primeiro passo para a montagem de um banco 
de dados imenso e único (MACEDO, 2008:7). 

 

 A religiosidade brasileira e nordestina transcende o enfoque folclórico: tornou-

se cultura popular. E com o avanço da industrialização e do capitalismo, ultrapassou 

as próprias barreiras hierarquizantes de nossa estrutura de classes, transformando-

se em elemento da cultura nacional. 

  

2.4 Observações rituais 

 

A presença de ritos religiosos costuma dar sentido ao que é importante na 

vida pessoal e na coletiva, estabelecendo prioridades, firmando identificações e 

referendando estruturas. 
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 O rito nos ajuda a viver num mundo organizado, tornando o ambiente familiar, 

devido ao caráter eminentemente gregário. Com isso, dá força espiritual e moral às 

pessoas envolvidas, servindo para manter o grau ideal de intensidade emocional e 

participativa.  

 É preciso lembrar que a principal „função‟ do rito é atualizar o mito e, assim 

dar-lhe eficácia. O mito comporta símbolos, como também os produz, dando ênfase 

ao rito, pois os símbolos contidos nos rituais podem guardar verdades escondidas 

que só o mito poderá decifrar, através de suas histórias, ou narrativas. Eles, 

Transformam a história de uma comunidade, cidade, povo; tornam-
na lendária e geralmente, tendem a duplicar tudo o que acontece no 
mundo real e no mundo imaginário para ligá-los e projetá-los no 
mundo mitológico (MORIN, 1996: 175). 

 

 O pensamento mitológico ordena a visão humana, pois mexe com os 

sentimentos, pelo fato de dirigir-se à subjetividade, respondendo a interrogações que 

o homem por si só não sabe decifrar. O mito, juntamente com a simbologia presente 

nos ritos, explicam os questionamentos daqueles que participam, por exemplo, de 

festas de devoção a santos, que se vêem frequentemente: novenas, terços, 

exaltações, imagens e dedicações históricas a determinados eventos católicos. A 

idéia torna-se mito quando é inserida no próprio mito, e a vida e a alma sofrem, em 

consequência, a impregnação de participações subjetivas. 

 O rito é vivido nas religiões e também na vida cultural. Toda atividade repetida 

pode ser vista como realização de um rito. Mesmo que se repita todos os anos, 

todos os meses, todos os dias, “a intenção que a pessoa tem ao participar de um rito 

comunica a este a sua substância e o seu valor” (TERRIN, 2004: 27).  
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 Querer dizer algo a mais é um dos objetivos dos ritos. Eles dizem algo além 

da tradução, da comunicação que se quer passar. O contexto não consegue 

dominar por si só, dando a idéia de algo incompleto. O rito vem para complementar 

a ação religiosa, pois cria e recria uma comunicação com o sobrenatural, 

incentivando o participante a ter novos objetivos, novas intenções, e não somente o 

acúmulo de conhecimentos a respeito do sobrenatural. 

 Sendo o rito um momento comunitário, ele é capaz de unificar a experiência 

do simbólico. É um fazer junto, voltando-se para o outro. É um momento privilegiado, 

em que se experimenta socialmente a força de um grupo, encontrando-se, assim, 

uma nova energia para a vivência comunitária em todos os seus aspectos. 

 Importante e indispensável para a vida social, o rito consegue conservar uma 

tradição. Segundo Durkheim e Radcliffe-Brown, os ritos reforçam a coesão social, 

mantendo a sociedade ordenada e harmônica, através da exaltação social. Terrin 

(2004: 83) defende que “onde não há um ritual significativo também não pode haver 

uma forte coesão social, e no limite, a falta de ritos corre em paralelo com a 

desagregação e o enfraquecimento do social.” Forte meio de contenção de 

discórdias e conflitos, o rito contribui para a pacificação dos espíritos. Segundo 

Malinowski, ele reduz a ansiedade, reequilibrando as idéias e a integridade mental, 

principalmente no que diz respeito aos ritos de passagem. Já Gluckman diz que os 

ritos têm a função de integração política e social. As crises periódicas, que se 

tornam ritos, em sua visão, enquadram-se no normal funcionamento da vida social. 

 Porém a importância dos ritos é reconhecida junto com a religião e é 

independente da existência do sobrenatural. Sua permanência através dos tempos e 

sua força mostram a vontade de proteger a sociedade e mantê-la unida; então o rito 
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é entendido como integrador do mundo social, mesmo na função lúdico-expressiva, 

como podemos verificar nas festas religiosas. 

Nos três eventos religiosos aqui estudados, percebem-se pontos em comum 

que os caracterizam como festas de santos. Destacamos os seguintes: a presença 

de padres visitantes, noites em reverência à santa comemorada, missas diárias, 

confissões, festas sociais no entorno da igreja e nas proximidades, peças teatrais, 

procissões... 

 Nas festas pesquisadas neste trabalho, observa-se a presença de programas 

religiosos repetitivos e que são esperados pelos participantes delas mesmas se os 

fossem vivenciar pela primeira vez. O instante escolhido para ser enfatizado neste 

momento são as procissões que são freqüentes e são o momento auge das festas 

religiosas. Nas três festas, esse instante é considerado o mais sagrado de todo o 

evento. São distintos os espaços, sagrado ou profano, que se reorganizam para o 

momento da procissão com nova visão e familiaridade pelos participantes. 

As procissões chamam a atenção devido à rica ornamentação do andor, as 

roupas que os religiosos utilizam bem como à disposição e a vestimenta das 

pessoas no trajeto. Todos juntos tornam-se membros unidos de uma mesma 

comunidade. 

O objeto simbólico mais importante da procissão é a imagem sustentada pelo 

andor que leva a padroeira durante todo o trajeto. O andor, tal como uma noiva, 

após ser devidamente preparado para a ocasião, fica dentro da igreja, esperando o 

momento apropriado para ser retirado, dando início à procissão. É sempre 

carregado por pessoas que fazem parte de diferentes setores sociais, tais como: 

representantes políticos, profissionais liberais, proprietários de estabelecimentos 

comerciais, entre outros. Tudo isso acontece acompanhado de músicas sacras, 
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especialmente o hino da respectiva. Nos intervalos, são feitas orações com o terço e 

e se recitam ladainhas durante todo o percurso estabelecido. 

O traçado a ser percorrido pela procissão é definido antecipadamente pelas 

autoridades eclesiásticas junto à comissão organizadora. Fenômeno comunitário, a 

procissão religiosa exprime o congraçamento de um grupo de pessoas que estão 

subordinadas a uma paróquia, confirmando sua ligação com a Igreja e identificando-

as como membros fiéis da mesma comunidade.  

 As imagens de Nossa Senhora da Apresentação, Santa Luzia e Sant‟Ana 

passam o ano inteiro no espaço sagrado, ou seja, dentro da igreja. Quando chega o 

momento da procissão, as ruas em que elas são levadas tornam-se, no imaginário 

dos participantes, locais sagrados que ultrapassam as portas dos santuários. As 

portas se constituem no limiar dos dois espaços: são o limite entre o sagrado e o 

profano, e aquilo que os divide. A porta é a fronteira, é o meio que opõe dois 

mundos e ao mesmo tempo o lugar de comunicação entre eles, visto que quando há 

oportunidade interagem entre si, havendo uma quebra do limite apresentado 

anteriormente. A porta é um símbolo e ao mesmo tempo uma passagem de um elo a 

outro. No interior do recinto sagrado é possível a comunicação com os deuses. “O 

templo constitui, por assim dizer, uma “abertura” para o alto e assegura a 

comunicação com o mundo dos deuses”. (ELIADE, 1992: 30) 

...como nos ensina Eliade, parece circular, e que então o símbolo da 

porta se torna às vezes símbolo da própria casa, símbolo que separa 
este mundo do outro, símbolo que separa o sagrado do profano e no 
fim também símbolo que nos permite alcançar o céu. De fato não é 
por acaso que a cidade santa por excelência na antiguidade se 
chamava Babilônia, que significa “porta do céu”, da raiz “bab” (porta) 
(TERRIN, 2004: 379). 

 

 A imagem passa a porta: esse é um momento de passagem, pois a porta 

transmite a de uma soleira. A porta ajuda a distinguir e a criar uma barreira física 
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entre o puro e o impuro. É a partir daí que se percebe o diferente, o que há além 

dela. Os fiéis “cuidam” das santas nesse momento, carregam-nas nos braços, tocam 

no andor, vão ao lado dela, não querem distanciar-se, para terem a sensação de 

proteção no mundo profano. O pensamento dos participantes distingue, separa os 

espaços, mostra a diferença, mas, durante esse momento da procissão, é como se o 

espaço sagrado se deslocasse pelas ruas percorridas. 

 A representante maior desse rito de passagem, a porta, mostra a dobradiça 

que existe entre os dois mundos, a qual protege o sagrado. Quando as santas saem 

para a procissão, ocorre o momento da separação, da ruptura, pois o profano passa 

a ser também um espaço sagrado a partir do momento em que as imagens trafegam 

nas ruas. Mas nada mais seguro que estar no espaço sagrado institucionalizado 

para essa vivência. “Não é por acaso que a etimologia do termo sagrado em 

hebraico denota separação; o sagrado na verdade é o qadosh, é símbolo da porta 

“fechada”, a porta que não há acesso” (TERRIN, 2004: 388). 

 A procissão indica fim de festa, oração, pedidos, agradecimentos. Peregrinar 

com a santa significa estar com ela em todos os momentos da vida, até na rua, onde 

teoricamente ela não deveria estar. Também significa ir ao encontro do outro que 

não é considerado fiel, a fim de arrebanhá-lo e aumentar a devoção religiosa. 

Apesar de esse ser um ponto em comum e bem destacado nas três festas, faz-se 

necessário enfocar algumas pequenas diferenças que existem entre elas. Na festa 

de Nossa Senhora da Apresentação, a procissão vem de um bairro da zona oeste 

de Natal. A idéia é que a padroeira da cidade percorra uma boa parte desta, 

abençoando a quase todos. Vem no carro dos bombeiros até o centro da cidade e, 

depois, o povo carrega o andor nos braços até a catedral. Na festa de Santa Luzia, 

ela percorre em um carro todo o trajeto. A imagem gira de forma lenta durante todo o 
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percurso, como se estivesse olhando por todos. E, na festa de Sant‟Ana, o andor 

não sai da igreja enquanto a procissão não se inicia. Há um ritual de passagem para 

todo o povo ver, e logo após, é iniciada a procissão. Finda esta, a imagem retorna 

de imediato à igreja. Apesar de as outras duas padroeiras não fazerem esse ritual na 

presença dos fiéis, o fazem também de outras formas, pois, se assim não fosse, não 

ocorreria a procissão.   

 O símbolo da porta se entrelaça com os símbolos da peregrinação, pois se vai 

além, e o sagrado pode estar em outro lugar, desde que confiado às imagens e 

respaldado pelo povo, que constrói em seu imaginário as bênçãos divinas onde quer 

que estejam transformando o caos em ordem e criando um modo importante de ser 

no mundo. 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

QUEM SÃO ESSAS SENHORAS  A QUEM O POVO 

TEM DEVOÇÃO? 
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O tema “festas religiosas” é amplamente estudado na academia. Fala-se das 

festas no seu sentido sagrado e no profano, na sociabilidade que ela provoca, nas 

atitudes religiosas, na dimensão cultural e na temporal, na reunião de amigos e 

parentes; enfim, estuda-se quase tudo no contexto de uma festividade. 

 Contudo, em se tratando de festas religiosas, é importante ressaltar os 

elementos simbólicos que movem o imaginário dos participantes. No caso desta 

pesquisa, importa destacar as imagens e histórias das santas festejadas. Ocorre 

que, por vezes, o devoto somente se empolga com o contexto popular e se esquece 

de procurar saber realmente quem são aquelas que provocam tal festejo. A imagem 

transmitida inúmeras vezes ao fiel é apenas uma figura que passa algum significado 

e consegue justificar parcialmente a razão para tanta devoção. 

Uma coisa é adorar imagens, outra é aprender em profundidade, por 
meio de imagens, uma história venerável. Pois o que a escrita torna 
presente para o leitor, as imagens tornam presentes para o 
analfabeto, para aqueles que só percebem visualmente, por que nas 
imagens os ignorantes vêem a história que têm de seguir, e aqueles 
que não sabem as letras descobrem que podem, de certo modo, ler. 
Portanto, especialmente para a gente comum, as imagens são 
equivalentes à leitura (MANGUEL, 1997: 117). 

 A imagem pode transmitir uma boa leitura tanto para o letrado como para o 

iletrado. A diferença está na maneira singular de receber essa mensagem: para os 

considerados alfabetizados, a imagem é mais uma forma de leitura, é o algo a mais; 

para o analfabeto, ela pode dizer tudo, pois a leitura mais completa só é feita 

imageticamente. 

O segundo mandamento dado por Deus a Moisés proibia a feitura de 

imagens: “Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma do que está 

em cima, nos céus, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas, debaixo da terra.” (Ex 

20, 4) Artistas judeus decoravam os ambientes com objetos religiosos no tempo de 
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Salomão. Quando a proibição prevalecia sobre a vontade dos judeus, estes davam 

às figuras humanas rostos de pássaros, para não representarem a face humana. 

“...episódios inteiros da bíblia se tornaram símbolos de vários aspectos de Cristo, do 

Espírito Santo, da vida da Virgem, bem como ilustrações de certas leituras de outros 

episódios sagrados” (MANGUEL, 1997: 119). 

 No século XIII, através da arte gótica, começaram a surgir pinturas nas 

paredes das igrejas, nas janelas e nas colunas esculpidas; ou seja, a iconografia 

bíblica transferiu-se para os vitrais, a madeira e a pedra.  

 No começo do século XIV, as imagens saíam das paredes para o papel, 

reunidas em forma de livros, os quais tinham poucas palavras; algumas vezes havia 

legendas nas margens das páginas. Já no fim do século XIV, os livros de imagens 

tinham se popularizado e, assim se disseminariam por toda a Idade Média em vários 

formatos. No século XV eles ficaram conhecidos como “Bibliae pauperum”, ou Bíblia 

dos pobres.  

Poder entender o que o livro queria transmitir, mesmo em forma de figuras, já 

era um grande passo para os excluídos do reino da palavra escrita, pois, assim, eles 

conseguiam “ler” e adquiriam o sentimento de usufruir daquilo que era propriedade 

somente dos sábios e poderosos. Era como se as palavras sagradas tivessem sido 

traduzidas numa língua universal. 

Com o tempo e o crescimento da população letrada, esse papel pedagógico 

da iconografia foi perdendo a importância; porém as imagens já tinham seu lugar 

garantido no imaginário do fiel. Para a compreensão do impacto dessas imagens em 

nosso universo, convém perseguir a história da constituição iconográfica. 
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Como uma imagem não conta tudo, ela ajuda a compreender uma história 

mantendo seu ar de mistério. Isso é fundamental para a permanência do sagrado. 

Este capítulo destina-se à recuperação da união das imagens com as histórias das 

santas. Essa junção preencheria a lacuna que a fé puramente visual não conseguiria 

responder.     

Um dos pilares da Igreja católica é o culto aos santos. Essa prática é vivida 

pelos integrantes da fé católica desde os primeiros séculos e tem se perpetuado até 

nossos dias. As canonizações continuam acontecendo, embora o acesso a essa 

santificação fique restrito a poucos e esteja sob o controle da Santa Sé, em Roma. 

Com aspectos ligados ao conjunto de crenças e representações de uma 

cultura religiosa, o universo da santidade é um terreno complexo e multifacetado, 

construído gradativamente no decorrer do tempo. No início de sua organização, a 

Igreja católica adotou o critério de que, para ter acesso à santidade, o indivíduo teria 

que ter passado por um martírio ou ter sido um réu confesso. Até o ano de 313, 

foram esses os critérios utilizados como indicativo de santidade, desde a 

oficialização do cristianismo. Assim aconteceu a santificação de Santa Luzia, que se 

deu através do martírio, por ela não ter negado sua fé em Cristo (MEDEIROS 

FILHO, 2005). 

A partir do século III, foi substituído o modelo de “candidato” à santidade, pois 

as perseguições aos cristãos não mais aconteciam. Buscou-se, então, como 

referência, os anacoretas22, que tinham na solitude a base da vida perfeita, 

                                                           
22

 Eram monges cristãos de eremitas, que viviam em retiro, solitariamente, especialmente nos 

primórdios do cristianismo, dedicando-se à oração e à produção de textos litúrgicos. O termo 
anacoreta também é utilizado para denominar um penitente que se afastou do convício humano para 
viver em solidão, procurando expiar seus pecados pela meditação.  



106 

 

recusando a vida material e consagrando-se à penitência. Outro paradigma de 

santificação criado foi a santidade clerical. Intermediários entre os homens e Deus, 

como também conhecedores da verdade sagrada, os sacerdotes praticamente 

recebiam acesso automático ao título de santos. 

Com a reforma gregoriana23, no século XI, somente a figura do papa teria a 

reserva pontifícia do direito à canonização: ou seja, só a ele pertencia o poder de 

pronunciamento e a ele cabia autorizar algum culto litúrgico. 

A igreja privilegiava a sobrenaturalidade dos atos, e os santos que 
viriam a ser canonizados deveriam ter seguramente realizado 
milagres, que se tornaram eficazes instrumentos de seleção. Assim, 
para alguém se tornar santo(a) se exigia a formalização institucional 
que era regido pelo direito canônico, e também sua legitimação 
estabelecida pelo poder eclesiástico, sendo posteriormente 
recomendado para veneração (PETRUSKI, 2008: 74). 

 Sant‟Ana e Nossa Senhora da Apresentação não adquiriram o título de santas 

com base em nenhum dos critérios citados. Elas não sofreram maus-tratos nem 

perseguições devido a sua crença religiosa. Nem se integraram a nenhuma ordem 

religiosa tradicional, outro critério que facilitava o acesso à santificação. Ana viveu a 

condição de mulher casada, depois a de viúva, até o momento de sua morte.  

 A santidade de Ana foi concedida, com base em sua maternidade, pois ela foi 

a mãe de Maria, a escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Foi a partir de Ana 

e de sua filha Maria que aconteceu o ponto culminante da história do cristianismo, o 

nascimento de Jesus. 

 Teologicamente falando, a valorização da maternidade começou a despontar 

na transição do século XI para o XII, quando ocorreu a institucionalização religiosa 

                                                           
23

 Conjunto de reformas destinado a fazer a Igreja regressar aos tempos primitivos de Cristo, dos 

apóstolos e de seus sucessores imediatos. 
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do casamento. Passaram a ser exaltados pela Igreja o papel da boa esposa e a 

maternidade, fatos que fizeram parte das histórias de vida de Maria e de sua mãe, 

Ana, como referências para as mulheres cristãs. 

 No contexto da história do cristianismo, Maria triunfou como mãe e fez 

também triunfar sua mãe. Isso decorre do fato de que tanto a concepção de Ana, 

gerando Maria, como a de Maria, gerando Jesus, deram-se sem contato carnal, mas 

por intercessão do Espírito Santo, deixando-as livres da mancha do pecado original. 

Ana e Maria servem de modelo para a Igreja católica como mulheres santas. As 

devotas são ensinadas a seguir os exemplos dessas santas mulheres. 

 

3.1 NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 

 

Foto 48 - Nossa Senhora da Apresentação na Pedra do Rosário – Rio Potengi (Foto nossa) 

 

A construção da capela dedicada à Apresentação de Maria, no Templo tem 

ligação com a história da cidade do Natal. A construção da matriz de Nossa Senhora 
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da Apresentação, a primeira igreja de Natal, deve ter iniciado logo após a fundação 

da cidade. “Em 1601, já aparece na crônica histórica o nome do primeiro vigário da 

paróquia de Nossa Senhora da Apresentação: padre Gaspar Gonçalves da Rocha.” 

(SOUZA, 2008: 107) Infelizmente, devido à destruição de documentos pelos 

holandeses, a história da fundação da capital potiguar se perdeu. A luta dos 

historiadores norte-rio-grandenses para reconstruir tal acontecimento tem gerado 

uma grande controvérsia através dos tempos.  

A fundação da cidade do Natal ainda hoje é discutida. Os primeiros cronistas 

indicavam o nome de Jerônimo de Albuquerque como o primeiro capitão-mor do Rio 

Grande, o qual teria fundado Natal. Frei Vicente Salvador, por exemplo, narra o 

seguinte:  

Feitas as pazes com os potiguares, como fica dito se começou logo a 
fazer uma povoação no Rio Grande a uma légua do forte, a que 
chamam a Cidade dos Reis, a qual governa também o capitão do 
forte que El Rei costuma mandar cada três anos. (Cadernos 
Especiais, Fascículo 2, Tribuna do Norte – on line) 

 

O historiador Francisco Adolfo Varnhagen avança mais nas explicações, 

valendo-se de detalhes:  

Feitas as pazes com os índios, passou Jerônimo de Albuquerque a 
fundar no próprio Rio Grande uma povoação. E como era para isso 
imprópria a porção do arrecife ilhada (em preamar) onde estava o 
forte, segundo ainda hoje se pode ver, escolheu para isso o primeiro 
chão elevado e firme, que se apresenta às margens direitas do rio, 
obra de meia légua acima de sua perigosa barra (...). A dita 
povoação, depois vila e cidade, de cujo nome não conseguiu fazer - 
se digna por seu correspondente crescimento, se chamou de Natal 
em virtude, sem dúvida, de se haver inaugurado o seu pelourinho ou 
a igreja matriz a 25 de dezembro desse ano da fundação (1599). 
(Cadernos Especiais, Fascículo 2, Tribuna do Norte – on line) 

Datadas de 9 de novembro de 1596 e 15 de março de 1597, as cartas de 

Felipe II da Espanha e I de Portugal relatam o início da construção da Fortaleza dos 
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Reis Magos a 06 de janeiro de 1598, pelos homens que vieram na esquadra de 

Manoel Mascarenhas Homem. O padre Gaspar de Samperes foi o projetista dessa 

obra, concluída em 24 de junho de 1598. Um ano depois, em 25 de dezembro de 

1599, com a construção da capela, homenageava-se a Apresentação de Maria no 

Templo. Contudo, os fiéis potiguares só a adotaram como padroeira em 1601.  

Câmara Cascudo (1999: 138) assinala que, 

embora Natal fosse freguesia desde 1599, somente a partir de 1601 
é que se tem referência da adoção de Nossa Senhora da 
Apresentação como padroeira da paróquia, além de associar o fato 
de a imagem ter sido encontrada no dia alusivo e consagrado à 
Senhora da Apresentação. 

 

 A história da padroeira de Natal é baseada na tradição oral. Não há 

documentos registrando a chegada da imagem. Conforme afirma Câmara Cascudo 

(1980: 122), e relatam Joaquim Lourival Soares da Câmara (Panqueca) e Francisco 

Gomes de Albuquerque e Silva (Chico Bilro), a imagem foi encontrada à margem do 

Rio Potengi, na sexta-feira, 21 de novembro de 1753, encaixotada e encalhada 

numa pedra, que hoje é denominada “Pedra do Rosário”. Segundo Panqueca lia-se 

uma inscrição: No ponto onde der este caixão não haverá nenhum perigo. Já Chico 

Bilro diz que a inscrição era a seguinte: Onde esta santa parar nenhuma desgraça 

acontecerá.  O padre Manuel Correia Gomes (1692 - 1760), que era o vigário da 

freguesia, foi chamado às pressas para abrir o caixote e, após abri-lo, disse que se 

tratava de Nossa Senhora do Rosário.  

 Segundo Câmara Cascudo (1999: 139), “encontraram uma imagem de 

tamanho médio, uns cinqüenta a sessenta centímetros, bem encarnada e vistosa na 

pintura nova e viva. Trazia Menino-Jesus no braço e estendia a mão como se 

segurasse invisível objeto.” Logo foi deduzido que esse objeto era um rosário. 



110 

 

Devido a esse detalhe, o local do aparecimento passou a chamar-se Pedra do 

Rosário: 

Sobre a Pedra do Rosário foi construída uma coluna de alvenaria, 
bastante alta, em cujo topo foi colocada uma réplica da imagem de 
Nossa Senhora da Apresentação, feita em pedra-sabão, obra do 
artista plástico Manxa. A inauguração do monumento da Pedra do 
Rosário ocorreu solenemente no dia 21 de novembro de 1974. A 
imagem de Nossa Senhora da Apresentação foi trazida em procissão 
ferroviária (três carros) (...). Às 5 horas da manhã do dia 21 de 
novembro de 1974, sob o ribombar dos foguetões e o aplauso 
delirante da multidão, chegou a referida procissão ferroviária à Pedra 
do Rosário (SOUZA, 2008: 130). 

  

 Existem três placas de bronze na coluna da Pedra do Rosário. A primeira foi 

colocada no dia em que se inaugurou a coluna que tem Nossa Senhora da 

Apresentação no alto. Nessa placa está escrito:  

Eis o novo largo do Rosário que entrego à cidade e ao povo neste 21 
de novembro de 1974, dia da sua padroeira, Jorge Ivan Cascudo 
Rodrigues – prefeito de Natal; Governador Cortez Pereira; Arcebispo 
Metropolitano, Dom Nivaldo Monte; presidente do Centro Protetor – 
Comendador Ulisses de Góis (SOUZA, 2008: 131). 

 

 A segunda placa foi uma oferta dos servidores da Estrada de Ferro Sampaio 

Correia. Quando ela foi confeccionada, ainda não existia a coluna na Pedra do 

Rosário, contudo, no bicentenário da festa da padroeira ela foi exposta juntamente 

com as outras duas no momento de homenagem à santa: 

Na manhã de 21 de novembro de 1753 encalhou nesta Pedra o 
caixote contendo a imagem de Nossa Senhora e por ser dia de 
Nossa Senhora da Apresentação tomou este nome e é a Santa 
Padroeira da Cidade do Natal (SOUZA, 2008: 131). 

 

 A terceira placa contém uma frase de Luís da Câmara Cascudo, devoto da 

padroeira de Natal, que, em 10 de dezembro de 1949, publicou uma Acta Diurna, no 
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Diário Oficial, em forma de grito de alerta sobre a importância histórica da Pedra do 

Rosário. 

Aqui deixo o grito de alerta, alerta de canguleiro (nota), devoto da 
Santa Padroeira. Luis da Câmara Cascudo, Historiador da cidade. 
Agradecimento especial ao bispo auxiliar, Dom Antônio Costa, e à 
Rede Ferroviária do Nordeste (SOUZA, 2008: 131). 

 

 Cascudo afirma que provavelmente o padre Manuel Correia Gomes solicitou 

ao bispo de Pernambuco licença para a bênção e entronização da imagem que 

representava a Virgem do Rosário, substituindo um painel, “cuja representação 

devia ser Maria na fase infantil, isoladamente, ou Maria ladeada pelos seus pais, 

Ana e Joaquim” (OLIVEIRA, 2003: 22). 

 SOUZA (2008) conta que o padre Manoel Correia Gomes conduziu a imagem 

para a matriz, ciente de que se tratava de Nossa Senhora do Rosário. Contudo, 

como a imagem foi encontrada no dia 21 de novembro, que, no calendário litúrgico, 

é o dia em que se festeja a apresentação da Mãe de Jesus no templo, foi dada à 

imagem a denominação de Nossa Senhora da Apresentação cuja festa foi instituída 

pela Igreja católica no ano de 1571. 

Segundo Hélio de Oliveira, 

São estas as informações que se tem a respeito da imagem da 
padroeira da cidade, Nossa Senhora da Apresentação, e que, do 
ponto de vista iconográfico, trata-se de uma representação de Nossa 
Senhora do Rosário (2003: 21). 

 Em uma das revistas do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 

Norte, Nestor dos Santos Lima, em conferência, no dia 25 de dezembro de 1909, 

diz: “um caixão foi encontrado em alto mar por pescadores e trazido à terra para ser 
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trasladado para a matriz no dia 21 de novembro.” (OLIVEIRA, 2003:22) Ele confessa  

basear-se em relatos orais. 

 Segundo Hélio de Oliveira, no livro de tombo da igreja datado de 1727 a 1925, 

não há nenhuma referência à chegada da imagem. No registro de 1925, conta-se 

que inicialmente a paróquia era dedicada a Santa Quitéria. De acordo com o livro de 

tombo, provavelmente existiu culto dedicado a Santa Quitéria. Talvez por falta de 

manutenção do culto, essa devoção não chegou até os nossos dias, pois a “imagem 

foi enterrada debaixo do altar-mor, onde a encontraram escavações ulteriores, 

quando o vigário João Maria executava ali uns reparos”(2003: 24). 

 Na mente do povo, ficou a idéia de que Nossa Senhora escolheu a cidade de 

Natal como porto-seguro para direcionar sua população. E essa é somente uma das 

conseqüências quando não se armazenam dados históricos, como ocorreu, ficando 

comprometida a origem de uma devoção popular.  

 Nossa Senhora da Apresentação é venerada como tal por uma questão 

histórica, como já foi relatado anteriormente. Contudo, é preciso insistir para deixar 

claro que a imagem da padroeira corresponde, de fato, a Nossa Senhora do 

Rosário. Ela é representada em pé, com o Menino Jesus no braço esquerdo, e a 

data correta de sua comemoração é 7 de outubro. Nossa Senhora da Apresentação 

é uma representação de Nossa Senhora com três anos de idade. Ela aparece 

isoladamente ou acompanhada de seus pais (Ana e Joaquim). Sua data 

comemorativa é 21 de novembro. Também se faz necessário lembrar que, no 

Nordeste, Nossa Senhora do Bom Parto ou Nossa Senhora da Apresentação têm a 

mesma representação iconográfica. Aparecem em pé, com o filho recém-nascido 
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sobre uma toalha, em seus braços, à altura do ventre, e a data comemorativa é 2 de 

fevereiro. É a apresentação de Jesus no templo, 40 dias após seu nascimento. 

 Nossa Senhora do Rosário 

A prática de proferir o rosário começou a ocorrer durante a famosa batalha 

naval de Lepanto24, vencida pela cristandade a 7 de outubro de 1571, contra os 

turcos, durante a qual o papa estabeleceu que o Santo Rosário fosse rezado pelos 

cristãos pedindo ajuda a santa mãe de Deus, a fim de acabar com a batalha.  

O triunfo foi imortalizado por Pio V, que instituiu a festa de Nossa 
Senhora das Vitórias. Posteriormente o nome foi mudado para Nossa 
Senhora do Rosário, pelo Papa Gregório XIII, seu sucessor, por 
reconhecer que a verdadeira arma da vitória havia sido o Rosário 
(OLIVEIRA, 2003: 30). 

 

 No período colonial, através dos frades capuchinhos, Nossa Senhora do 

Rosário chegou ao Brasil, recebendo homenagens nas igrejas e conquistando 

adeptos, em especial os negros cativos e os homens de cor em geral. No Rio 

Grande do Norte, a devoção a Nossa Senhora do Rosário começou em 1713, 

quando foi erguida a segunda igreja mais antiga na capital: a de Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos. Essa igreja era a mais humilde dos templos da cidade de Natal. 

Os negros iam cantar com batuques e gaitas. Até hoje, ao se visitar o templo, 

percebe-se claramente a antiguidade da construção. Localizada no centro da cidade 

e nas proximidades do Rio Potengi, assim ela foi descrita por Câmara Cascudo: 

Pequenina, pobre, com sua torrezinha quadrada, sua imposta no 
frontão ao gosto melancólico dos velhos oratórios, passa sem 
registros nas crônicas de outrora. (...) Ali Nossa Senhora era 
exclusivamente dos deserdados, dos miseráveis, dos esquecidos 
(1999: 101 e 103). 

                                                           
24

 A batalha teve como objetivo impedir a progressão dos turcos otomanos, depois que estes tomaram 

possessões da República de Veneza, no Mediterrâneo oriental. 
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 Iconograficamente, a Virgem é representada em pé ou sentada, trazendo o 

Menino Jesus no colo. 

Nas representações pictóricas, geralmente a Virgem está sentada, 
entregando o Rosário a São Domingos e o Menino a Santa Catarina 
de Sena. A posição pode ser invertida, isto é, Maria dá o Rosário a 
Santa Catarina de Sena e Jesus a São Domingos. Nas 
representações escultóricas, a Virgem encontra-se, geralmente, de 
pé sobre um bloco de nuvens envolto de querubins, trazendo o 
Menino Jesus no braço esquerdo. O braço direito fica projetado à 
frente, com a mão portando o Rosário, seu principal atributo, em 
atitude de oferecimento (OLIVEIRA, 2003: 31). 

 

 Na catedral de Natal, encontra-se uma escultura que corresponde às 

características de N. Senhora do Rosário. Não há representação de nuvens nem de 

querubins, e a mão direita da santa está ligeiramente fechada, e não em posição de 

bênção. Contudo, há registros de imagens de Nossa Senhora do Rosário em que a 

mão da santa está nessa mesma postura e, não há necessariamente, nuvens nem 

querubins. 

 

Foto 49 - Nossa Senhora da Apresentação (Foto de Gabriela Duarte)
25 

                                                           
25

 www.nominuto.com/.../10356/ 
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 Nossa Senhora da Apresentação (Apresentação de Maria no Templo) 

Segundo o evangelho apócrifo de Tiago, Joaquim e Ana eram os pais de 

Maria. Esta, ao completar três anos de idade, foi levada ao templo por seus pais, 

para ser apresentada. Foi acompanhada por um grande número de meninas 

hebréias com tochas acesas e, na presença de autoridades de Jerusalém subiu os 

quinze degraus de acesso ao templo. 

A apresentação de Maria se deu em cumprimento a uma promessa de seus 

pais, os quais, já velhos, geraram a filha que foi a “prometida do Senhor”. Maria, 

permaneceu no templo por doze anos, saindo de lá saiu apenas para desposar 

José, pois, durante aquele período ela perdeu o contato com seus pais. A festa em 

homenagem a sua apresentação no templo começou a ocorrer a partir do século 

XIV. 

As festividades chegaram ao Ocidente a partir do século XIV, a 
pedido do embaixador de Chipre junto a Santa Sé, feito ao Papa 
Gregório XI na cidade de Avinhão, na França (residência dos papas 
na época), surgindo então belíssimas figuras sobre o tema de 
Apresentação (OLIVEIRA, 2003: 34). 

 

 Como dissemos anteriormente, iconograficamente a representação de Nossa 

Senhora da Apresentação é a de uma criança, aos três anos de idade, só ou 

acompanhada de seus pais, Ana e Joaquim. Segundo Oliveira (2003), Natal foi a 

primeira paróquia brasileira a dedicar culto a Nossa Senhora da Apresentação na 

fundação da cidade, em 1599.  
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3.2 SANTA LUZIA 

 

 

Foto 50 - Santa Luzia em Mossoró (Foto nossa) 

 

 Para a Igreja católica, Luzia foi uma mártir. Contudo, há lacunas em sua 

história de vida. Registros diferem em detalhes, e estes devem ser levados em 

consideração, mesmo que tenham sido revelados principalmente em relatos orais.  

Segundo Medeiros Filho (2005), Luzia nasceu em Siracusa (Itália), em 283 d. 

C., de família nobre. Sua mãe converteu-se ao cristianismo e tornou-se uma cristã 

piedosa. Um jovem da nobreza, apaixonado por Luzia, pediu sua mão em 

casamento, e a mãe aceitou o pedido. Porém, Luzia havia feito voto de castidade, 

consagrando-se a Cristo, a quem chamava de “esposo divino” e, assim, recusou o 

pedido. 

 Para aumentar ainda mais a devoção de Luzia a Cristo, certa vez ela foi, 

acompanhada de sua mãe, que estava enferma, visitar o túmulo de Santa Águeda, 

(em Catânia, Itália), a qual também seguira a Cristo. Durante essa visita, a mãe de 

Luzia ficou curada de uma doença grave. Esse fato só aumentou a certeza da jovem 

de que deveria manter-se fiel aos seus propósitos piedosos. 
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 Revoltado com a atitude de Luzia, seu pretendente denunciou-a ao procônsul 

Páscasio, que quis forçá-la a aceitar o rapaz como esposo e, ao mesmo tempo, 

resgatar mais um cristão, pois, naquele século (III), os cristãos estavam sob 

perseguição. O procônsul tentou obrigar Luzia a negar o cristianismo e casar-se com 

o jovem; caso contrário, o preço de sua negação seria a morte. Tendo ela negado 

atender seus pedidos, ele ameaçou violar seu corpo virginal. Luzia foi então 

condenada à morte. O procônsul ordenou que lhe atassem as mãos e os pés e que 

a degolassem. Era o dia 13 de dezembro de 304. Logo após a morte de Santa Luzia, 

a população de Siracusa a escolheu como padroeira. Em 310, no local onde se dera 

o martírio foi construído um templo em sua honra. O culto a Santa Luzia espalhou-se 

por toda a Itália e, mais tarde, pela Europa. Só em Roma, vinte igrejas são 

dedicadas a ela. 

 Mas, por que Santa Luzia ficou conhecida como a protetora dos olhos? Esse 

é maior motivo de sua devoção, mas a explicação que é dada não tem comprovação 

histórica. Segundo o pe. João Medeiros Filho, assim narram os historiadores da 

santa de Siracusa: 

Tendo Pascácio perguntado a Luzia por que não consentia o 
casamento com o jovem patrício que a desejava como esposa, ela, 
em resposta, disse-lhe: mas afinal o que o nobre patrício vê em mim 
que seja belo e desejável? O tirano respondeu: os teus olhos brilham 
como duas estrelas e encantam como duas pérolas. Enquanto 
estava presa, arrancaram-lhe os olhos, mas no dia seguinte, 
encontraram-na com os olhos novamente perfeitos (MEDEIROS 
FILHO, 12: 2005). 

 

Por essa razão e pelo significado de seu nome, que quer dizer “luz, ou 

caminho da luz”, nasceu no povo a devoção a Santa Luzia como protetora dos 

olhos. 
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O nome significa “Luminosa”, a que traz a luz matinal. Os cristãos 
primitivos gostavam de dar aos filhos nomes que lembrassem a 
realidade do céu – “A Jerusalém Celeste”. (...) A mãe, nobre 
matrona, cristã fervorosa, chamava-se “Eutíquia” – nome grego que 
significa “Boa Sorte” (FERNANDES, dez de 2008). 

 

Já de acordo com a pesquisa de Gutemberg Costa, Santa Luzia é conhecida 

como Santa Lúcia em alguns países. No Brasil ela é tida como a santa dos olhos. 

Santa Lúcia ou Santa Luzia nasceu na Sicília (Itália), morreu mártir 
no ano de 303. Foi enterrada em Siracusa. Depois seu corpo foi 
transladado para Veneza, onde seu túmulo se encontra ainda hoje. A 
tradição conta que enquanto estava presa, lhe foram arrancados os 
olhos; mas no dia seguinte a encontraram com seus olhos 
novamente perfeitos (Orações e Santos Populares, Pe. Paulo José 
Scopel. 1993: 104-5, IN: COSTA, 1997). 

 

 Citada por Costa (1997), Hildegardes Viana, em seu livro, Festas de Santos e 

Santos Festejados, fala sobre Santa Luzia apresentando uma nova versão: ela 

afirma que Luzia foi uma virgem de Siracusa que abraçou o cristianismo e cujos pais 

a casaram com um pagão. Tendo sido levada por seu marido ao governador, este 

reafirmou sem medo sua fé. A autora acrescenta que, para não ser desejada pelo 

marido, Luzia arrancou os próprios olhos. Daí vem a representação de Luzia 

segurando uma salva com dois olhos dentro. Ainda segundo a autora citada, tudo 

decorre de um pequeno engano ou confusão: 

Houve uma outra Santa Luzia, de Alexandria, que para afastar de si 
os pretendentes se deformou voluntariamente arrancando os olhos. 
Mas para o povo não interessa se a santa é de Siracusa ou de 
Alexandria. O que vale é ser uma santinha milagrosa que atende os 
rogos de seus fiéis (COSTA, 1997: 25). 

 

 Já no livro Mitologia Dupla (1971: 38), Archiminia Barreto apud Gutemberg 

Costa (1997) fala de uma moça que tinha olhos sedutores e a quem era impossível 

deixar de amar após vê-la. Um rapaz queria casar-se com ela, mas, sendo ela 
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esposa de Jesus e, portanto, não podendo quebrar seus votos, arrancou os próprios 

olhos e mandou-os em um prato a seu pretendente, que, horrorizado, fugiu.  

 Em resumo, a história mais contada entre os fiéis é a seguinte: Santa Luzia, 

da Sicília, foi torturada, estuprada, teve os olhos arrancados e, por fim, foi degolada, 

por ordem do governador Pascácio, como uma forma de manter a dominação 

através da violência e do medo. É a história que permanece firme na cultura 

mossoroense.  

 Segundo o pe. João Medeiros Filho (2005), a paróquia de Santa Luzia de 

Mossoró foi criada pela Lei provincial 87, de 27 de outubro de 1842, com o Orago do 

mesmo nome e desmembrada da paróquia de São João Batista do Apodi,  à qual 

pertencia há mais de setenta anos. 

Mas quais foram as influências que levaram a igreja central de Mossoró a 

receber o nome de Santa Luzia? O autor Medeiros Filho (2005: 35-6) apresenta 

mostra quatro hipóteses: 

Alguns atribuem à presença de missionários capuchinhos italianos na 
região, sobretudo em Apodi; outros discordam, alegando que isto foi, 
graças à influência dos jesuítas naquela região; A outra hipótese é a 
de que os carmelitas influenciaram na escolha de Santa Luzia como 
padroeira da capela, tendo em vista a presença dos frades na 
Fazenda Carmo, berço da povoação mossoroense, outros estudiosos 
afirmam que a devoção foi influência dos monges beneditinos. Eles 
tinham origem italiana e eram devotos da Santa da Luz (2005: p.36).  

 

Ainda segundo Medeiros Filho, em 1770 o casal Antônio de Souza Machado e 

sua esposa Rosa Fernandes adquiriram a fazenda onde hoje está localizada a 

catedral de Santa Luzia. Segundo relatos, o Sr. Antônio requereu, ao visitador 

diocesano de Olinda (PE), autorização para erguer uma homenagem à Virgem de 

Siracusa. O representante do prelado olindense impôs, para isso, a condição da 
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construção da capela em pedra e cal e a dotação de um patrimônio em terras à 

santa, para a manutenção do culto. A concessão dada ao casal para a construção 

da capela aconteceu no dia 05 de agosto de 1772, e o primeiro ato litúrgico realizado 

nela aconteceu em 25 de janeiro de 1773. 

Quando a capela foi construída? Apontam 1772. Em agosto nenhum 
documento denuncia vestígio de trabalho. Em janeiro do ano 
seguinte, 1773, realiza-se dentro da capela o primeiro batizado e em 
maio o primeiro sepultamento (CASCUDO, 2001: 41). 

 

A imagem de Santa Luzia veio de Portugal, esculpida em cedro, em 1774. 

Posteriormente, como a pequena capela já não comportava tantos fiéis, foi iniciada a 

reconstrução da igreja, em 24 de março de 1858. Essa obra durou dez anos. Entre 

1904 e 1905, a parte interna da matriz foi totalmente modificada e, em 1909, as duas 

torres foram concluídas. 

A igreja continuou com uma meia torre até que o vigário Pedro 
Paulino Duarte da Silva iniciou sua construção, mandando 100 cartas 
a 100 paroquianos solicitando o auxílio de 50$ a cada um. Todos 
concorreram. Ao som da “Charanga Mossoroense” de mestre Canuto 
Alves Bezerra o povo acorria carregando material para o trabalho. O 
modelo das torres veio de Botucatú em São Paulo. Ficou a Matriz em 
1910 com suas duas torres airosas, dando mais elegância na 
majestade natural do edifício. Demolira a velha meia torre e o mestre 
de obras fora Francisco Paulino (CASCUDO, 2001: 44). 

 

Foto 51 - Igreja Matriz de Santa Luzia (Foto nossa). 
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Em 28 de julho de 1934, o papa Pio XI criou a diocese de Mossoró, 

desmembrando-a da de Natal e ficando apoiada pela Arquidiocese da Paraíba. A 

matriz de Santa Luzia passava então a ser catedral diocesana.  

A Matriz de Santa Luzia, Santa das doces claridades visuais, 
ascendia ao predicamento de Sé Catedral, instalada liturgicamente a 
18 de novembro de 1934. A 26 de abril de 1936 tomava posse o 
primeiro Bispo de Mossoró, o catarinense Jaime de Barros Câmara 
(CASCUDO, 2001: 44). 

 

Foto 52 - Santa Luzia (Foto nossa) 

Santa Luzia até hoje é considerada pelos mossoroenses a santa que protege 

a cidade e os olhos de todos os seus filhos. Conta-se na cidade que Virgulino 

Ferreira (Lampião) só fracassou em sua invasão à cidade de Mossoró por causa da 

força divina e protetora de Luzia, que “castigou” aquele que deveria ser seu maior 

devoto. Após esse episódio sem êxito, Lampião passou a respeitar as cidades que 

tinham como padroeira santa Luzia. O motivo é simples: Lampião era cego de um 

olho e temia ser castigado, perdendo totalmente a visão. Pode-se ver essa história 

na peça teatral intitulada “Chuva de bala no país de Mossoró” apresentada todos os 

anos na cidade. Mas aí já é outra história... 
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3.3 SANT’ANA 

 

Foto 53 - Estandarte de Sant‟Ana em Caicó  (Foto nossa) 

 

Sobre Joaquim e Ana, encontram-se referências no protoevangelho de Tiago, 

um dos mais antigos livros apócrifos. A palavra “apócrifo” qualifica um texto como 

não inspirado, ou até falso, atribuindo-lhe um tom negativo. Entretanto, originalmente 

ela tinha o sentido de algo escondido, secreto ou oculto. Muitos textos apócrifos se 

tornaram bastante populares.  

A concepção virginal de Maria no ventre de Sant‟Ana foi um episódio muito 

importante para a construção da imagem desta como santa. A comemoração em 

seu nome iniciou-se em Constantinopla, no século VIII, e é conhecida como 

Concepção de Ana. A devoção a Sant‟Ana está vinculada à concepção da Virgem.  

 De acordo com o evangelho de Tiago, Joaquim e Ana eram piedosos e ricos 

israelitas. Sendo ela estéril, o caso estava, portanto, privado de descendência. O 

sofrimento de Joaquim por esse fato aumentou quando ele viu rejeitada sua oferta 

no templo do Senhor. Um sacerdote não teria aceitado a oferta de Joaquim por que 

a mulher deste era estéril e não podia continuar a descendência de Israel. Joaquim 
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se afastou então de sua vida rotineira e foi jejuar nas montanhas, durante quarenta 

noites e quarenta dias, durante os quais a oração foi sua comida e sua bebida. 

Passaram-se então cinco meses. “Após a separação do casal e muitas orações, o 

anjo exorta-os a se encontrarem na Porta Dourada de Jerusalém, onde Maria seria 

concebida a partir do abraço de ambos” (MELLO E SOUZA, 2001, p. 22).  

 

Foto 54 – Encontro de Sant‟Ana e São Joaquim na porta dourada 

http://www.snpcultura.org/fotografias/giotto_capela_scrovegni/22_encontro_ana_joaquim.jpg 

 

 De acordo com esse evangelho, um anjo apareceu a Ana afirmando que Deus 

havia escutado suas preces e que ela deveria anunciar a todos a obra divina. 

“Ana, Ana, o Senhor escutou as suas preces: conceberás e darás a 
luz e tua prole se falará em todo o mundo”. Ana respondeu: Viva o 
senhor meu Deus, que se chegou a ter algum fruto de bênçãos, seja 
menino ou menina, o levarei como oferenda ao senhor e estará ao 
seu serviço todos os dias de sua vida”. (§) Então vieram os 
mensageiros com este recado para ela: “Joaquim, teu marido, voltará 
com seus rebanhos, pois um anjo de Deus desceu até ele e disse-
lhe: Joaquim, Joaquim, o Senhor escutou a sua prece. Vá pois, 
daqui, que Ana, tua mulher, vai conceber em seu ventre” 
(OTERO,1984: 142-143). 

 

http://www.snpcultura.org/fotografias/giotto_capela_scrovegni/22_encontro_ana_joaquim.jpg
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 De acordo com a revista Flos Sanctorum (publicada em 1767, em Lisboa, pelo 

Pe. Frei Diogo do Rosário)  citada por Oliveira (2001:13), três são os pontos 

fundamentais que ligam Sant‟Ana a poderes especiais de intercessão em momentos 

decisivos da vida humana: 

A “conceição” milagrosa da filha Maria, porque era estéril e 
naturalmente inepta para conceber, determinaria a eficácia de sua 
intervenção no ato da concepção, sendo, pois, invocada pelas 
mulheres que desejassem filhos. O fato de ter dado à luz 
naturalmente e sem dores, não tendo experimentado as trabalhosas 
pensões (cuidados) que padecem as outras mulheres nos seus 
partos, fez com que fosse invocada na hora do parto, sobretudo se 
houvesse algum tipo de complicação. Finalmente, sua morte sem 
agonia nos braços da Virgem Maria, que com ela conversou nos 
últimos momentos e lhe fechou os olhos, determinou sua invocação 
nos instantes finais da vida, na esperança de merecer a graça de 
uma boa morte. 

 

 Sant‟Ana é considerada uma santa de acesso direto ao Pai. Primeiro, porque 

ela concebeu e doutrinou sua filha “especial”, que daria à luz seu filho redentor do 

mundo; e, segundo, por que esse filho é neto “natural”, de Ana o que mostra a 

ligação sanguínea entre os membros da família. 

 Os nomes Joaquim (do hebraico yhôyakim, “que Iahweh eleve”) e Ana (do 

hebraico Hannah, talvez abreviação de hananiah, “graça, misericórida”) estão 

presentes na Bíblia. Nas mais antigas representações iconográficas de Sant‟Ana e 

São Joaquim, eles aparecem na porta dourada, onde teriam se encontrado logo 

após o anúncio que o anjo lhes fizera; “ e ao chegar Joaquim com seus rebanhos, 

estava Ana na porta” (OTERO, 1984: 143).  

Ao fim da Idade Média se vê na imagem a presença de Jesus entre a mãe e a 

avó (vide foto 54). Também se encontra Sant‟Ana com Maria nos braços, e esta com 

Jesus. Há, ainda, uma única escultura brasileira que reverencia a mãe de Sant‟Ana, 

chamada de Emerenciana trazendo consigo a filha Ana, a neta Maria e o bisneto 
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Jesus. A figura da mãe de Ana ganha destaque em algumas representações. Quatro 

gerações estavam ali representadas: as três santas-mães e o Deus Menino. 

 

Foto 55 – Sant‟Ana, Maria e Jesus 

Provavelmente, as imagens de Sant‟Ana chegaram ao Brasil nos primeiros 

anos de colonização. Tanto as esculturas como as imagens iconográficas vieram de 

Portugal e tiveram grande divulgação no século XVIII no Brasil assim como tinham 

tido em Portugal. A Sant‟Ana foi dada a função de guardar as famílias, e em especial 

as mães, 

o que justifica sua presença em oratórios domésticos de norte a sul 
do país. No âmbito do culto oficial, sua freqüente alusão em 
retábulos de igrejas paroquiais e capelas de irmandades indica 
diretrizes específicas da Igreja Católica pós-tridentina (OLIVEIRA, 
2001: 10). 
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 Há algumas razões para que essas imagens fossem presença obrigatória nos 

lares brasileiros: o culto a Sant‟Ana foi reforçado como uma forma de oposição às 

teses do protestantismo. Era enfatizado o culto aos santos pela Igreja católica, em 

especial à Virgem Maria. Lutero atacava diretamente Sant‟Ana, por sua associação 

simbólica à Virgem e também devido à existência de algumas imagens de Sant‟Ana 

com Maria e Jesus nos joelhos feitas por artistas da baixa Idade Média. A defesa da 

tradição católica contra a heresia protestante encontrou na história de Ana um 

elemento importante. Tratava-se da “guardiã da doutrina cristã”, pois sua imagem 

sempre segura um livro, que significa a doutrinação da Virgem menina e do povo 

que a tem como guia. 

 A propagação ao culto de Sant‟Ana nas famílias ocorreu em virtude de suas 

atribuições de protetora da família e modelo de mãe cristã. Com o dever de formar a 

mais perfeita das filhas, mãe de Maria, sogra de São José e avó de Cristo, ela é, 

muitas vezes, chamada de Sant‟Ana Mestra, a educadora que ensinou a doutrina à 

Virgem Maria. 

 Ao culto a Sant‟Ana foi agregado o sentimento ancestral da relação do poder 

gerador da terra com o da mulher. De suas raízes, nasce o Salvador da 

humanidade. “O culto à fertilidade refletia a vida cotidiana e os anseios das 

sociedades agrícolas, cuja expectativa básica era o germinar das sementes e o 

florescer dos alimentos” (RAMOS FILHO, 2001: 147). 

 As representações de Sant‟Ana mais difundidas na iconografia da sacralidade 

brasileira são as Sant‟Anas-Mestras, ligadas à Virgem Menina, e as Santas-mães 

em que se acrescentam a Virgem adulta e o Menino Jesus. Mesmo fazendo parte do 
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grupo de Santas-Mães, todas elas pertencem à tipologia de Sant‟Ana-Mestra, que 

pode apresentar-se sentada, em pé estática, ou em pé sugerindo movimento.  

O atributo fundamental que as identifica é o Livro da Doutrina, que 
Mãe e Filha seguram aberto nas representações estáticas, tanto 
sentadas como em pé, ou que figura na mão da Virgem menina nas 
representações em movimento (OLIVEIRA, 2001: 16). 

 

 Entre as variantes das imagens, predominou, no Brasil-colonial, Sant‟Ana-

Mestra sentada com a Virgem menina, que é encontrada em todas as regiões do 

país, principalmente no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A figura da santa em pé, 

com a virgem no colo, é constante na região de Pernambuco, freqüentemente com 

São Joaquim. Sant‟Ana caminhante, levando a Virgem menina pela mão, é 

conhecida como Sant‟Ana guia, é típica da Bahia. 

 

Foto 56 -  Sant‟Ana 
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De forma particular, na cidade de Caicó, no ano de 1695, foi erguida uma 

capela em homenagem a Sant‟Ana, nas proximidades da casa do Forte do Cuó, ou 

Acauã. Nascia assim a manifestação do povo de Caicó (primeiro núcleo urbano do 

Seridó) a Sant‟Ana. 

 Segundo a historiadora e professora caicoense Maria das Dores de Medeiros, 

há controvérsias acerca do ano em que foi celebrada a primeira missa, em Caicó, 

em honra a Sant‟Ana. “Há uma tendência em considerar-se a primeira festa quando 

da instalação solene da Freguesia, com título e invocação de Sant‟Ana do Seridó, 

pelo padre Francisco Alves Maia, em 26 de julho de 1748” (MEDEIROS & ARAÚJO, 

2008: 06). Nesse dia deliberou-se sobre a escolha de um novo lugar para a 

construção da matriz, a atual catedral. A primeira capela fora construída em meio a 

pedras e cactáceas, dificultando o acesso aos devotos. Essa data é contestada 

pelos historiadores de Caicó, que não entendem que a primeira festa de Sant‟Ana 

tenha sido a missa de instalação da freguesia, pois, no ano de 1699, foram 

concedidas indulgências à capela de Sant‟Ana do Acauã. No entorno do arraial de 

Caicó, fundado, em 1700, pelo Coronel Manoel de Souza Forte, residia já uma 

população. 

Durante a cerimônia pública para instalar a Povoação do Caicó, o 
padre Messias José Pereira celebrou uma missa na Praça da Capela 
de Sant‟Ana e da Casa de Suplicação, em 7 de julho de 1735. Após 
a missa e em observância ao ritual litúrgico, a população beijou a 
imagem da Santa (doação de Luiz da Fonte Rangel), cujo gesto 
revelou a deferência para com o “objeto” investido de sacralidade, 
bem como o fervor devocional que se inscreve no culto coletivo para 
com a protetora do lugar (MEDEIROS, 2008: 06). 

 

 O culto à Virgem Maria obteve importância no Ocidente a partir do século XII, 

com a valorização da infância de Cristo. A iconografia de Ana torna-se mais 
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complexa no decorrer dos séculos, mostrando formas alegóricas e narrativas. Os 

principais temas representados são os papéis de Ana e Joaquim, mesmo estando a 

figura de Maria ausente. Alguns temas ilustrativos baseavam-se no Evangelho de 

Tiago, como é o caso do encontro de Ana e Joaquim na Porta Dourada de 

Jerusalém.  

 

Foto 57 - São Joaquim e Santa Ana – Pintura a óleo sobre madeira de carvalho. Provém da igreja da Madalena 
do Mar (www.museuartesacrafunchal.org/arteflamenga/fl). 

 

 Com o passar dos anos o tipo iconográfico de Sant‟Ana destacou-se com a 

figura de Maria. Tornou-se mais comum a imagem de Maria com sua mãe do que 

com o casal. Existe um tipo que retrata Ana grávida, envolta em raios de luz, e Maria 

menina desenhada no ventre da mãe. “Consideradas indecentes, as imagens da 

gravidez de Ana não foram estimuladas pela Igreja na Contra-reforma” (MELLO E 

SOUZA, 2001: 24). 

 Em um contexto genealógico, existe uma representação com Maria adulta e o 

Menino Jesus, que ficou conhecida como Santas-Mães no contexto luso-brasileiro. 

http://www.museuartesacrafunchal.org/arteflamenga/flamenga_pintura_img4.html


130 

 

As Santas-Mães difundiram-se na Europa do Norte e na Península Ibérica na baixa 

Idade Média. “Ana é representada em pé ou sentada, segurando Maria, que por sua 

vez acolhe o Menino Jesus nos braços. Na arte da Contra-Reforma é mais comum 

encontrá-la sentada ao lado da filha. O menino estará no colo da Virgem ou entre as 

duas Santas-Mães” (MELLO E SOUZA, 2001: 24). 

 Na baixa Idade Média, a contrarreforma selecionou três tipos iconográficos 

para exaltar a mãe de Maria, abordando dois temas que eram considerados 

fundamentais para a tradição iconográfica medieval: o papel de Sant‟Ana na 

genealogia messiânica e a relação entre mãe e filha. 

 A veneração a Sant‟Ana ampliou-se durante os séculos XII ao XVI. A partir do 

século XV, Sant‟Ana foi um argumento forte para a doutrina relacionada à Imaculada 

Conceição de Maria: a mãe, com sua pureza, confirma a ausência de pecado da 

filha. E assim cresce cada vez mais o culto à avó de Jesus. 

Mas no século XVI protestantes e católicos passariam a criticá-lo, às 
vezes por razões idênticas. Um dos pretextos usados para restringir 
o culto era a condenação de sua fonte, o Evangelho de Tiago, 
considerado apócrifo (MELLO E SOUZA, 2001: 24). 

 

 Na iconografia barroca, Sant‟Ana é representada  como mestra e guia, 

ressaltando a educação que Maria recebeu de sua mãe. Nessas imagens, Maria já 

tem idade para aprender assuntos religiosos e morais. A representação de Sant‟Ana 

Mestra surgiu no século XIII, provavelmente na Inglaterra. O livro carregado por Ana 

é seu atributo essencial. “Se está em pé, a filha acomoda-se em seus braços. Se 

está sentada - sua posição mais habitual – Maria está em seu colo ou em pé, a seu 

lado” (MELLO E SOUZA, 2001: 29). 
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 Apresentando variações em pinturas e esculturas, Sant‟Ana Mestra aparece 

às vezes com seu esposo, Joaquim, que testemunha os ensinamentos dados à filha. 

Menos comum é a Sant‟Ana Guia, cuja representação mostra a mãe, que caminha 

trazendo a filha por uma das mãos, pois a outra está ocupada com o livro, o que 

indica, mais uma vez, a educação dada por Ana a Maria.  O livro é o ponto 

convergente entre as duas representações iconográficas de Sant‟Ana.  

O que Sant‟Ana ensinava à filha? O conteúdo do livro aberto é 
raramente indicado em esculturas e gravuras. No entanto, há 
estampas portuguesas cuja parte inferior apresentam inscrições que 
revelam o sentido do ensinamento. Em obras do século XVIII, a 
religião e a virtude compunham a essência da educação da Virgem, 
e tais valores davam sentido às imagens de Sant‟Ana Mestra, 
norteando os devotos que as contemplavam (MELLO E SOUZA,  
2001:30).            

 

 Fruto da cultura portuguesa, a mulher deveria não só povoar a colônia como 

transformar mulheres em mães devotas e educadoras. “Ana era um modelo para as 

mães; a Virgem inspirava as filhas a aprender as virtudes do catolicismo e a 

preservar a flor celeste da virgindade” (MELLO E SOUZA, 2001: 31). A representação 

de Sant‟Ana Mestra representada na companhia de Maria e do esposo Joaquim 

mostrava que o papel das mulheres não era somente a criação dos filhos, mas 

deveria abranger toda a família.  

A partir da vida de Maria, surgiu a inspiração para a manifestação ao culto a 

Sant‟Ana de que se tem notícia no Brasil, desde o início de sua colonização.  

Trata-se do poema da bem-aventurada Virgem Maria, mãe de Deus, 
de José de Anchieta (1534-1597), os primeiros versos produzidos na 
América portuguesa. O poema data de 1563, ano da conclusão do 
Concílio de Trento, que tentava frear o culto a Sant‟Ana. A obra 
inicia-se com a concepção de Maria, cuja pureza fez com que sua 
mãe desse à luz sem dores (MELLO E SOUZA, 2001: 23). 

 



132 

 

           No Brasil, o papel de Sant‟Ana como educadora teve particular importância 

em Minas Gerais, onde a mãe tinha como prerrogativa a educação dos filhos, pois 

os pais, no período colonial, não estavam muito presentes em seus lares, devido à 

mobilidade geográfica dos mineradores.  

 Em Caicó (RN), a imagem de Sant‟Ana está representada como Sant‟Ana 

Mestra. Sentada, ela transmite a sua filha Maria os ensinamentos divinos, que viriam 

a fazer parte de sua prática diária. Não há registros sobre por que a imagem de 

Sant‟Ana em Caicó é a de mestra. Porém, na igreja, encontra-se também a imagem 

em pé, a de guia. Em março de 2009, o IPHAN foi até Caicó buscar a imagem de 

Sant‟Ana para restauração. Para surpresa de todos, inclusive do bispo, D. Delson, a 

imagem tombada pelo IPHAN/RN não é a considerada principal pela igreja e pelo 

povo caicoense, mas a de Sant‟Ana guia. Muitos fiéis, que já se encontravam na 

igreja para a despedida da avó querida, sentiram-se, assim, aliviados. Mas espera-

se agora que seja tombada a Sant‟Ana que está sentada no altar-mor da catedral. 

 

Foto 58 - Imagem próxima ao altar- Caicó. (Foto nossa). 
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O estudo de três festas religiosas norte-rio-grandenses, em três diferentes 

cidades, evidencia as particularidades de tais festas e possibilita destacar as 

semelhanças estruturais, além das diferenças. Numa visão de conjunto, as três 

festas se complementam, mas não se integram. 

No cotidiano do ser humano, encontra-se a religião, que adquire sentido 

quando pensada numa articulação dinâmica entre diferentes perspectivas temporais, 

pois, através dela, a simbologia do pertencimento continua inserida entre os homens 

com uma mensagem interna.  Mesmo sendo vivida no presente, ela leva em si uma 

referência ao passado, que é a base de uma construção social. 

Na prática, a religião pode ser reencontrada nas festas religiosas, que se 

destacam como acontecimentos significativos para a reflexão histórica. 

Compreendê-las como conjunto de elementos simbólicos acaba por revelar seu 

poder imaginativo e criativo, fazendo delas momentos de magia. 

Pensar as festas religiosas de forma reflexiva leva ao estudo científico da 

mitologia, abordando-se o tema de acordo com exigências metodológicas e 

realizando-se estudos comparativos, como fazemos nesta pesquisa. Na narração 

das histórias religiosas, o mito revela o que a realidade cotidiana não consegue 

explicar e engaja o homem, diretamente ou não, nesse conto sagrado. Direta ou 

indiretamente, o homem é elevado pelo mito. 

 Devido às transformações culturais no Ocidente, com o advento da 

Modernidade, a sociedade passou por um processo de desencantamento. O mito 

passou a ser visto como um estágio pré-racional de explicação do mundo, o qual 

evoluiu para um estágio científico. Foi um verdadeiro triunfo do logos sobre o 

mythos. Ocorreu também “a vitória do livro sobre a tradição oral, do documento – 
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sobretudo do documento escrito – sobre uma experiência vivida que só dispunha de 

meios de expressão pré-literários” (ELIADE, 1991: 137). 

 Os mitos passaram a ser vistos como documentos literários e artísticos, e não 

como expressões de uma experiência religiosa vinculada ao rito. Na cultura 

européia, a religião e a mitologia grega conseguiram sobreviver, justamente por 

terem sido expressas através de obras literárias ou artísticas. Um povo desprovido 

de documentos escritos, na cultura ocidental, é considerado um povo sem história. 

Apesar dessa tendência, na Europa, as criações populares ainda hoje são fonte de 

inspiração para muitos artistas. 

Mas tais criações populares jamais desempenharam um papel 
importante na cultura. Elas acabaram por ser consideradas 
“documentos” e, como tais, despertam a curiosidade de alguns 
especialistas. Para interessar a um homem moderno, essa tradicional 
herança oral dever ser apresentada sob forma de um livro (ELIADE, 
1991: 140). 

 

O mito é condicionado e mediado pela linguagem. Segundo Cassirer (1972: 

18), ele é resultado de uma deficiência linguística originada pelo descuido inerente 

da linguagem. A ambiguidade do signo linguístico é fonte para os mitos. 

(...) a mitologia é, em suma, a obscura sombra que a linguagem 
projeta sobre o pensamento, e que não desaparecerá enquanto a 
linguagem e o pensamento não se superpuserem completamente: o 
que nunca será o caso. Mitologia, no mais elevado sentido da 
palavra, significa o poder que a linguagem exerce sobre o 
pensamento, e isto em todas as esferas possíveis da atividade 
espiritual (CASSIRER, 1972: 19). 

Por conta disso, é que não haveria a possibilidade de o logos e a ciência 

substituírem o mito. Essa pretensão, enquanto se manteve como projeto positivista 

de civilização, fez da ciência um mito, e da razão uma religião. 

...a nação impõe-se como a majestade do sagrado. Os seus decretos 
são imperativos. A obediência que lhe é devida é incondicional. Faz 
reinar os seus tabus. Tem os seus ritos e as suas cerimônias 
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(bandeiras, hinos, comemorações). Tem os seus heróis e os seus 
grandes mitos (MORIN, 1985:109). 

 

 A linguagem, o mito, a arte e a ciência cooperam organicamente na 

construção da realidade humana, com suas respectivas dimensões e seus 

respectivos trabalhos. Nesta pesquisa, vimos a linguagem, através da história 

contada e da escrita das santas em questão, e a arte através das peças teatrais 

mostradas na intenção de proclamar a história de vida de Nossa Senhora da 

Apresentação, Santa Luzia e Sant‟Ana. 

 Através dos mitos, as comunidades humanas relembram e memorizam seus 

valores mais profundos. Isso ocorre não somente porque os mitos oferecem uma 

explicação do mundo, mas, sobretudo, porque, ao reatualizá-los, o homem é capaz 

de reproduzir os atos divinos.  Conhecer a história e a origem dos fatos confere uma 

espécie de domínio sobre as coisas. “Aquele que é capaz de recordar dispõe de 

uma força mágico-religiosa ainda mais preciosa do que aquele que conhece a 

origem das coisas” (ELIADE, 1991: 83). 

Conhecer os mitos é aprender o segredo da origem das coisas. Em 
outros termos, aprende-se não somente como as coisas vieram à 
existência, mas também onde encontrá-las e como fazer com que 
reapareçam quando desaparecem (ELIADE, 1991: 18). 

 

 Viver uma experiência religiosa implica reviver mitos. Ela é religiosa por 

reatualizar os eventos significativos, assistindo-se, novamente às obras criadoras 

dos Entes Sobrenaturais. O indivíduo evoca a presença dos personagens dos mitos, 

tornando-se contemporâneo deles e passando, assim, a viver o tempo primordial, o 

inicial. Esse retorno é considerado, então, o tempo forte do mito, quando se vive 

algo novo, mas que se manifestou há muito tempo atrás. O mito revela que o 
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mundo, o homem e, enfim, a vida têm uma história e uma origem sobrenaturais e 

que essa história tem seu grau de importância, que não pode ser desprezada. 

As mitologias são narrativas. De que falam elas? Decerto que os 
maiores mitos ou os mais profundos narram a origem do mundo, a 
origem do homem, o seu estatuto e a sua sorte na natureza, as suas 
relações com os deuses e os espíritos (MORIN, 1996: 150). 

 

 A linguagem e o convencimento verbal vêm acompanhados da figura 

imagética. A imagem só alcança sua função representativa e estética quando a 

consciência mítica é rompida e surge uma forma particular de configuração 

reconhecida na história, na tradição, na arte e na pesquisa científica. A palavra é 

renovada constantemente. É um renascimento em um tempo espiritual definido. 

Uma das formas de regeneração se transforma em expressão artística. Isso é claro 

nos oratórios apresentados durante o período festivo. A idéia inicial do fiel pode ser 

modificada ante a apresentação teatral que, a cada ano, renova sua forma de 

comunicação. “Aqui torna a partilhar de plenitude a vida, porém se trata não mais da 

vida miticamente presa e sim esteticamente liberada” (CASSIRER, 1972: 115). 

 A história tem um importante papel no cristianismo. Ele se esforça para trazer 

a salvação para a história. Eliade (1991: 170) explica que o cristão valoriza o tempo 

histórico e, para ele, o acontecimento histórico é capaz de transmitir uma mensagem 

trans-histórica. Por mais simples que seja, o acontecimento histórico é verdadeiro e, 

cada vez que é relatado, pode mostrar algo novo, algo que estava escondido, “uma 

nova intervenção de Deus na história” (ELIADE, 1991: 171). A vida de Cristo e a dos 

santos testemunham aos cristãos quanto uma vida histórica pode tornar-se gloriosa, 

mesmo quando aparentemente desprovida de significados. 
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 Através da história, percebe-se um destaque do simbolismo, como também 

através das imagens, que são vividas e valorizadas no percurso do tempo: “o 

produto dessas múltiplas atualizações constitui em grande parte os estilos culturais” 

(ELIADE, 1991: 172). 

 Os símbolos e as imagens conseguem unir culturas, pois, a partir de qualquer 

cultura, por mais diversa que se apresente, é possível a comunicação, devido aos 

mesmos arquétipos que constituem o cristianismo. Graças às imagens, as diversas 

histórias podem comunicar-se. Elas devem ser reconhecidas em todos os lugares. 

Para isso, basta revalorizá-las, reintegrá-las e dar-lhes nomes novos.  

O pensamento simbólico faz “explodir” a realidade imediata, mas 
sem diminuí-la ou desvalorizá-la; na sua perspectiva, o universo não 
é fechado, nenhum objeto é isolado em sua própria existencialidade: 
tudo permanece junto, através de um sistema preciso de 
correspondências e assimilações (ELIADE, 1991: 178). 

 

 O símbolo, o mito e a imagem pertencem à vida espiritual e não podem ser 

banidos da vida. O símbolo precede a linguagem. A imagem é verdadeira como 

conjunto de significados, e não como “uma única das suas significações ou único 

dos seus inúmeros planos de referências” (ELIADE, 1991: 12). 

 Toda a existência humana está repleta de símbolos: o homem mais concreto 

vive de imagens. Os símbolos podem mudar de aspecto, mas sua função 

permanece a mesma: apenas se levantam novas faces, contudo eles continuam 

expressando um sentimento que nenhuma palavra conseguirá traduzir. 

O importante nessas imagens da “nostalgia do paraíso” é que elas 
expressam sempre muito mais do que a pessoa que as sente poderia 
fazê-lo por meio da palavra. Aliás, a maioria dos humanos seria 
incapaz de expressá-las: não que sejam menos inteligentes que os 
outros, mas porque dão muito pouca importância à nossa linguagem 
(ELIADE, 1991: 13).  
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 As imagens aproximam os homens de uma maneira mais real que a 

linguagem analítica. Se existe uma solidariedade total da humanidade, esta só pode 

ser sentida e atuar no nível das imagens.  

 O homem moderno mudou o conteúdo de sua vida espiritual: ele não cessou 

de imaginar, mas sua consciência é cada vez menos espiritual. No entanto, o 

interesse pelas imagens não diminuiu: elas se constituem em ponto de partida para 

a renovação espiritual do homem moderno. Por mais que esse homem menospreze 

as mitologias, elas continuam alimentando seu ser. 

 O homem continua imaginando, imitando modelos exemplares. Ele vê o 

mundo em sua totalidade. As imagens têm o poder de mostrar tudo o que 

corresponde a seu significado. Cabe ao homem acordar para essa riqueza de 

imagens e assimilar a mensagem delas. 

 A Igreja católica é representada neste estudo pelas figuras de Nossa Senhora 

da Apresentação, Santa Luzia e Sant‟Ana. Estas não surgiram tão somente de um 

capricho desenfreado da faculdade da imaginação, mas avançam pelo pensamento 

configurador que foi adquirido através da herança familiar, ou seja, a linguagem 

passada de pai para filho. A participação dos fiéis nessas festas, principalmente na 

de Sant‟Ana, que é caracterizada por ser uma festa de peregrinos, vem reforçar a 

configuração dos mitos. 

 A representação dessas santas na vida dos fiéis que as cultuam é intensa, 

porque, por mais simples que seja a festa que homenageia essas figuras, terá para 

o fiel católico um caráter divino e mágico. Ele considera que é chegada a hora de 

agradecer e de renovar seus pedidos. Nisso, essas festas parecem apontar para a 

atualização do mito do eterno retorno. E não somente isso, mas cada aspecto da 
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festa vem reforçar alguma coisa do cotidiano das pessoas, porque o encantamento 

da festa se propaga aos elementos que normalmente fazem parte do cotidiano dos 

participantes. Como lembra Cassirer, “Cada impressão que o homem recebe, cada 

desejo que nele se agita, cada esperança que o atrai e cada perigo que o ameaça, 

pode vir afetá-lo religiosamente” (CASSIRER, 1972: 34). 

 As festas que homenageiam os santos são festas de orago, ou seja, festas de 

homenagem ao padroeiro local. O hasteamento das bandeiras no mastro, pelos 

representantes do poder público local, assim como pelos representantes da Igreja é 

uma das características da festa do orago. O mastro é o varão onde se hasteia a 

bandeira do santo. Esse início foi constatado nas três festas pesquisadas. 

 As festas de motivação religiosa no Brasil se notabilizaram pela concorrência 

popular ou porque atraem peregrinos ou romeiros ao santuário de sua devoção.  

Nas festas de orago, há quermesse, bandeirinhas, barracas, leilões, banda de 

música, comidas típicas, danças, namoro, jogos da sorte e parques de diversão; 

além, é claro, de alvoradas, missas, novenas e procissões.  

Não raras vezes, uma festa de orago ganha uma expressão mais ampla, 

projetando-se para fora de seu cenário local, como é o caso da festa de Sant‟Ana, 

em Caicó, região do Seridó, por nós estudada. Essa festa se revela como vivência 

maior da população caicoense, assim como mostra a participação efetiva das 

pessoas que migram para a cidade com o intuito de participar das comemorações 

sagradas e profanas na igreja e em seu entorno - em especial, mais recentemente 

na Ilha de Sant‟Ana. A multidão que durante a festa se encontra em Caicó revela 

que esse é um dos momentos mais esperados no sertão do Seridó. 

Independentemente de o romeiro ser ou não devoto de Sant‟Ana, ele vai participar 



141 

 

das novenas, assistir aos shows. Em cada caso, os diferentes encontros da festa 

vão lhe parecer irrelevantes ou indispensáveis; o que vale mesmo é estar em Caicó 

no final do mês de julho.  A banda de música de Caicó, todas as noites, convida os 

fiéis a participarem das novenas, que constituem o momento sagrado da festa, 

assim como a procissão, que a finaliza.  

O encontro das famílias tradicionais de Caicó concretiza a idéia de migração e 

o retorno à terra prometida. Festas em clubes, apresentações musicais na Ilha de 

Sant‟Ana, no pavilhão da igreja, como também os eventos da Casa de Cultura e a 

apresentação de filarmônicas na praça exemplificam a série de opções que existem 

durante a festa. Normalmente, não há tantas opções na cidade de Caicó, por isso 

tanta movimentação na época de festa. Um fato curioso é a apresentação do Auto 

de Sant‟Ana acontecer na Ilha, pois, mesmo tratando-se de um evento sagrado, é 

mostrado num ambiente profano. Isso explica pela lógica dos autos, que eram feitos 

sempre em praça pública visando à evangelização das pessoas. O auto não é 

organizado pela Igreja, e sim pelos poderes públicos. Porém, mesmo assim, esse 

fenômeno aponta para a complexidade da relação sagrado-profano, trivializada pela 

vulgata antropossociológica. 

A Feirinha de Sant‟Ana, que acontece na última quinta-feira da festa, é o 

momento profano de maior movimentação organizado pela Igreja. Comidas típicas, 

bebidas, redes de televisão, presença de políticos norte-rio-grandenses, jovens 

unidos por blocos que correspondem aos do carnaval, ônibus vindos de todos os 

lugares do Rio Grande do Norte caracterizam o dia mais movimentado da festa. 

 A festa de Santa Luzia, em Mossoró, concentra-se no adro da ccatedral, por 

um motivo muito simples: lá mesmo ocorrem as novenas todas as noites, como 
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também o Oratório de Santa Luzia. Em frente da igreja, há uma praça e, ao lado, as 

barracas de bebidas e comidas. Contudo, o auge da festa é o Oratório de Santa 

Luzia, formado por estudantes de ensino fundamental e médio e que ocorre nas 

noites de novena. Mossoró é uma cidade que investe em expressões culturais, e a 

apresentação do oratório se torna um destaque no calendário cultural festivo da 

cidade. Percebe-se o impacto nas pessoas que assistem ao auto. Elas expressam 

curiosidade por saber como será a apresentação teatral “naquele ano”. Ao término 

da apresentação, a multidão se desfaz, e a festa profana quase não existe, ou 

agrega um público pequeno que permanece no local. Porém, a festa paralela, que 

acontece atrás da igreja, tem um movimento intenso, o que se deve ao fato de haver 

ali muitas barracas com diversos estilos musicais, como rock, axé, forró, MPB. As 

atrações oferecidas pela Igreja acabam à meia-noite, mas a festa paralela continua.  

Próximo à meia-noite, um devoto de Santa Luzia, chamado Sabiá, passeia, na 

passagem do dia 12 para o dia 13, pelos arredores da catedral, com um pequeno 

grupo, com instrumentos musicais, executando louvores à Santa Luzia. Os 

mossoroenses já o conhecem e sabem que ele virá nessa noite. Um fato como esse 

não é visto em nenhuma das outras festas, assim como a apresentação da 

filarmônica no adro da catedral que acontece à zero hora do dia treze de dezembro. 

Tocam-se músicas religiosas, em especial o hino a Santa Luzia. 

 A festa de Nossa Senhora da Apresentação, em Natal, capital do Rio Grande 

do Norte, revela o que pode acontecer com a religiosidade popular frente à 

expansão urbana. A cidade oferece opções variadas de lazer e divertimento 

(shoppings centers, restaurantes, praias, música ao vivo, teatros, diversidade 

religiosa, etc.), o que desvirtua a concentração na data de vinte e um de novembro, 

que termina sendo somente mais um feriado. Além disso, vale ressaltar que não é 
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trabalhada de forma incisiva nas escolas e nem nas paróquias a importância cultural 

de se comemorar a padroeira da cidade. A catedral está localizada no centro da 

cidade, onde predomina o comércio, e à noite as lojas estão fechadas, tendendo 

aquela área estar deserta.  

Durante as festividades de Nossa Senhora da Apresentação, Natal fica mais 

movimentada. O sino convida o povo a assistir à novena e, quem sabe, a socializar-

se após o evento sagrado. A verdade é que, após a novena, poucos são os que 

ficam para participar da parte social. Independentemente da religião, era de se 

esperar que os cidadãos conhecessem o sentido das datas comemorativas de sua 

cidade. Isso adquire importância quando se trata da padroeira, cuja devoção surgiu 

simbolicamente, junto com a cidade, na construção da catedral.  

 Envolvendo-se a população de maneira geral, seja porque a novena acontece 

no adro da catedral, seja por haver mobilização por toda a cidade e fora dela, ou até 

mesmo por envolverem-se jovens discentes em participações teatrais, passa a haver 

certa curiosidade, pelo menos, sobre o que está acontecendo, aumentando, assim, o 

conhecimento histórico-cultural dos participantes. Entretanto, isso enfraqueceria o 

sentido religioso-sagrado da festa como um todo. 

De modo geral, a escolha das santas pesquisadas está ligada diretamente à 

fundação das respectivas cidades, uma tradição aprendida com os portugueses, 

com a finalidade de marcar a religião católica na região conquistada. Porém, as 

festas pesquisadas não se restringem ao aspecto histórico da fundação das cidades; 

elas se abrem a outros sentidos, não se deixando capturar por leituras 

simplificadoras. Seu papel mediador mostra o religioso e o profano, a diversão e a 

devoção, além de reviver o passado e renovar o tempo atual, produzindo 
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identificações entre os vários grupos envolvidos na festa, e inseridos na sociedade 

global. 

 As festas religiosas estudadas apresentam uma rica variedade de sentidos, e 

têm múltiplos conteúdos, resultantes das peculiaridades de cada cidade. As de 

Caicó, Mossoró e Natal colocam em cena a história das santas, cada uma a sua 

maneira. 

 As festas religiosas, como já vimos, ocorriam com freqüência desde os 

primeiros anos da colonização portuguesa. Elas tiveram um papel ativo na mistura 

entre os grupos sociais, na superação de conflitos e como fonte de divertimento para 

a população. Esses acontecimentos, repletos de riqueza cultural, vão se moldando 

de acordo com interesses diversos, através dos tempos.  Pode servir como exemplo 

disso a construção da Ilha de Sant‟ana, em Caicó, a qual, segundo a professora 

Maria das Dores26, foi criada para que fosse possível comportar a grande quantidade 

de pessoas que participam anualmente da festa. A urbanização permite o acesso de 

outras pessoas a Caicó, que ainda não sofre tanto com as conseqüências típicas da 

expansão urbana. 

 As três festas em estudo são grandes, seja em relação ao tempo de duração, 

seja quanto ao grau de importância ou estrutura. Já não acontecem sem 

planejamento, mas com cuidado para que se possa cumprir mais um ano de 

devoção. Os preparativos são feitos com antecedência. Por exemplo: o Oratório de 

Santa Luzia, em Mossoró, é organizado quatro meses antes da semana da festa. 

 O período festivo, nos três casos, é de longa duração: tudo é mobilizado em 

prol do sucesso do evento. Momentos sagrados são pontuados, assim como o lazer, 

                                                           
26

 Prof. Maria das Dores, pesquisadora caicoense citada anteriormente no capítulo 3. 
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a diversão, o sair da rotina. As três festas utilizam-se do marketing: rádios, jornais e 

revistas, como o Semeador (Mossoró), Registros (Caicó) e Rosário do Potengi 

(Natal) são meios internos de divulgação da festa católica.  

A mídia externa transmite em rede local a festa de Sant‟Ana, os jornais de 

abrangência estadual exibem todos os acontecimentos. A transmissão ao vivo da 

festa é feita por um site (www.kurticao.com.br), criado por caicoenses, o qual mostra 

o evento para o mundo via internet. Em uma entrevista concedida, o responsável 

falou que o objetivo era atingir o caicoense que não pôde vir a Caicó no período 

festivo.  No ano de 2009, após a procissão, a missa solene foi transmitida ao vivo, 

pela TV União, para todo o Brasil.  

Em Mossoró, a Rádio Rural e as demais rádios locais divulgam a festa de 

Santa Luzia. Um site de uma das rádios transmite a festa via internet. Em Natal, 

jornais locais divulgam a festa de Nossa Senhora da Apresentação, porém a 

transmissão mais rápida é a da Rádio Rural, que anuncia toda a programação, além 

de transmitir ao vivo a procissão final e a missa. 

 O ponto final das festas religiosas é a procissão. Não é diferente nas três 

festas pesquisadas. De fato, esse é o momento de maior devoção popular. A 

impressão, à primeira vista, é a de que todos os que estavam nos dias anteriores se 

reúnem e vão à procissão saudar a santa em seu dia maior. Em Caicó, as imagens 

de Sant‟Ana e São Joaquim percorrem as principais ruas do centro da cidade. O 

povo carrega as imagens, e quem não consegue carregá-las tenta pelo menos tocar 

no andor, fato audacioso, devido à imensidão da multidão que compõe a procissão. 

 Em Mossoró, Santa Luzia é conduzida em carro aberto. Através de um 

sistema elétrico, é possível ver a santa sob todos os ângulos, pois ela gira, como se 

http://www.kurticao.com.br/
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quisesse “olhar para todos os fiéis”. A procissão percorre as principais ruas do 

centro de Mossoró, entre elas a rua onde se localiza um hospital, onde os pacientes 

vão para a calçada pedir a cura a Santa Luzia. O carro que conduz a santa para por 

um instante, e os pacientes fazem suas orações. 

 Em Natal, a procissão sai do bairro Nazaré, na zona oeste da cidade, e 

percorre vários outros bairros. É um fenômeno simbólico, tentando alcançar não 

somente o centro da cidade, mas alguns bairros que a compõem. Nossa Senhora da 

Apresentação vem, em carro aberto, abençoando seus fiéis. Chegando à rua João 

Pessoa, que dá acesso à catedral, a santa é tirada do carro de bombeiros e levada 

pelo povo em direção ao altar, ornamentado para a missa campal. 

 Nas três procissões, vê-se um grande número de pessoas, que expressam 

sua fé através de cantos, de vestimentas, do pagamento de promessas... De fato, 

são três festas importantes para o Rio Grande do Norte, haja vista a repercussão no 

cenário regional e, por vezes, no nacional, principalmente as de Sant‟Ana e Santa 

Luzia. Já Nossa Senhora da Apresentação tem menor impacto na cidade e também 

fora dela. Caso ela passasse a ser tema de projeto de pesquisa para divulgação, 

entre os jovens nas escolas, tendo-se em vista o envolvimento deles e o estudo, isso 

poderia modificar o quadro da festa, que se tornaria melhor conhecida pelos 

natalenses.   

 Como as atividades humanas de modo geral, as festas religiosas acontecem 

em intervalos definidos e ciclos uniformes, repetindo-se ano a ano. Contudo, a 

transformação cultural tende a alterar a condição dos participantes, de simples 

elementos passivos e espectadores a seres ativos e participantes. Todos os anos 

mudam, por exemplo, as pessoas que compõem a comissão organizadora da festa. 
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Esses indivíduos, muitas vezes sem expressão social, passam a ser valorizados ao 

intervirem, com suas opiniões, na organização das festas. 

 Comparar as três festas em questão evidencia novos significados, em virtude 

das conexões estabelecidas entre elas. O sentido dessas festas se dá tanto pela 

percepção do singular das combinações como também através de fatos, não 

explicitados na programação, considerados imperceptíveis ou não valorizados para 

alguns, como é o caso da participação de Sabiá na festa de Santa Luzia; o da 

ausência de Sant‟Ana na igreja durante a procissão e de seu retorno ao interior do 

templo, onde fiéis contribuem colocando ofertas, como uma forma de agradecimento 

por ela haver retornado; e o de na festa de Nossa Senhora da Apresentação, 

comemorar-se, na verdade,  Nossa Senhora do Rosário, cuja data festiva é sete de 

outubro, e não o dia da Apresentação de Maria no Templo, vinte e um de novembro. 

 As festas pesquisadas mostram suas características culturais; contudo 

percebe-se que elas são instrumentos de interação social, expressão de diversidade 

e, mas que ao mesmo tempo, permitem que todos se reconheçam como únicos, sem 

grandes diferenças sociais e econômicas. Afinal de contas, Deus não faz acepção 

de pessoas.  
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Uma das mais antigas manifestações de vida social no Brasil são as festas 

religiosas. Conforme a época, elas diferem umas das outras, representando os 

valores, reforçando as estruturas sociais, enfim ajudando a construir a identidade de 

um grupo. Missas, cultos aos santos, ritos, procissões e romarias fazem parte do 

cotidiano das pessoas, e a Igreja católica, através das festas religiosas, influencia o 

convívio social, reforça as relações de poder e de status.  É a celebração da alegria 

de estar junto e, numa relação de proximidade, sentir-se em comunhão com Deus e 

com a Igreja.  

 As festas são espaços de confraternização. Pessoas de classes sociais e 

idades diferentes participam desses eventos, que promovem um espetáculo de 

luzes, cores e sons. A distinção entre povos que existia na colônia não perdura mais, 

pelo menos de forma aberta. Aparentemente todos se aceitam. O encantamento do 

público é motivado pelas velas acesas, pelos fogos de artifício, por santos serem 

vestidos ricamente para o momento de sua comemoração, de forma que as 

dificuldades cotidianas são esquecidas para se vivenciar um novo universo, que 

durante dez dias faz brilhar a memória de um povo. 

 Os eventos religiosos cumprem seu papel de valorizar e socializar a riqueza 

histórico-cultural dos santos, assim como da cidade que recebeu o(a) santo(a) como 

padroeiro(a), contribuindo para a promoção e a divulgação do patrimônio imaterial. 

 A interação social é reforçada, assim como as idéias, e uma nova ordem, que 

antes parecia enfraquecida, torna-se novamente duradoura e consistente. Os rituais 

sociais precisam ser fortalecidos e só o são mediante a permanência e a 

preservação desse tipo de festa, que reorganiza e reintegra a sociedade.  
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 O período da festa aparece na história dos povos e das religiões como um 

tempo sagrado, que vai de encontro ao tempo profano, vivenciado no dia-a-dia. Na 

Bíblia, encontra-se um número significativo de festas, tanto no Antigo quanto no 

Novo Testamento. Já se buscava um encontro que minimizasse a caminhada árida 

das estradas da Palestina. Até mesmo Jesus Cristo, com sua mãe e José, as 

freqüentou, como ocorreu na festa da Páscoa, narrada no segundo capítulo do 

Evangelho de Lucas (Lc 2, 41). 

 Toda festa corresponde a um tempo-espaço particular. Cada santo tem sua 

data comemorativa, o que permite que haja um planejamento, tendo-se em vista o 

mês, os dias, enfim o período em que deve ser realizado o evento. Segundo 

Tinhorão (2000), durante o período colonial, no calendário real, um terço dos 

feriados eram da Igreja. Num país como o Brasil, onde a marca católica foi imposta 

de forma tão incisiva pelos portugueses, comemoram-se santos todos os dias. Esse 

planejamento social demarca um fazer coletivo, reunindo esforço e prazer num 

mesmo acontecimento.  

 As instituições de poder continuam atuando nas festas religiosas, mas 

diretamente quem exerce seu papel impositivo é a Igreja, que faz do espaço eclesial 

um momento de controle teocrático, já que tudo gira em torno do assunto do (a) 

padroeiro(a), e quem administra essa parte é o grupo escolhido pelo clero. 

Atualmente, o poder público apóia as festas, subsidiando grande parte de sua 

realização, além de se fazer presente nas novenas, missas e procissões. A 

presença é certa: é o momento de união de poderes. 

 A presença dos políticos é perpetuada nas festas até o presente, mas a 

focalização imediata é voltada a classe clerical que permite a “visita” dos poderes 
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públicos, agora mais como “sombra”, um importante apoio de status social e 

financeiro que não pode deixar de estar ao lado dos santos. É uma questão de 

permanência histórica. 

 No período colonial, as situações de diálogo eram proporcionadas pela festa 

e, mais especificamente, na procissão. Era o momento de unir todos os „filhos de 

Deus‟, aristocráticos ou não. Hoje, no momento da procissão ainda há um instante 

de igualdade, pois o fiel vai entre autoridades eclesiais e governamentais, sentindo-

se um deles e, muitas vezes, indo a seu encontro para dialogar. É a oportunidade de 

o povo apresentar-se ao poder e de sentir-se certo nivelamento social, menos 

vertical. Isso se constatou nas três festas pesquisadas. 

 O uso de fogos na abertura da festa, e em seu término continua presente nas 

festas religiosas. Muita iluminação continua a encantar o olhar das pessoas, e a 

decoração das casas, no dia da procissão, é notória nas cidades de Mossoró e 

Caicó. Observa-se a intensa utilização de luzes, talvez como resquício de um tempo 

em que a iluminação noturna era ainda rara nas cidades. 

 A música, seja ela sacra ou profana, sempre foi vista nas festas religiosas 

como algo da maior importância. Isso se traduz hoje em dia na presença de estilos e 

ritmos diferentes que atraem o povo. Nas três festas pequisadas, o entorno da igreja 

serve como espaço de socialização e interação, e a música é fundamental. A festa 

organizada pela igreja é realizada em seu interior, nos momentos mais 

exclusivamente sagrados. Em seu entorno, acontecem os momentos mais profanos. 

Exceção é a que ocorre em Mossoró, uma vez que as novenas são realizadas do 

lado externo da catedral. Posteriormente, tudo se funde na procissão, que ocupa 

lugar de destaque em todas as festas. Os momentos que abrangem o espaço não 
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eclesiástico não fazem parte diretamente da organização eclesial, isto é, fogem do 

controle da Igreja.  

 A religião, através das festas, sempre proporcionou encontros, e 

confraternização entre pessoas de origens sociais diversas. Hoje não se vê, nas 

festas em estudo, a presença de negros, com seus estilos próprios, nem índios 

tocando seus instrumentos, porque tudo se unificou, em prol de um único formato 

cultural, pautado nas origens européias.  

 As sociedades urbanas estão cada vez mais, obtendo outros atrativos, que 

desviam o olhar sociocultural da população. A preservação de uma história, nos dias 

de hoje, é uma tarefa difícil, pois a mídia consegue atrair de forma mais imediata a 

atenção do povo. No caso da pesquisa que realizamos, isso é bem visível na festa 

de Nossa Senhora da Apresentação, que acontece de forma discreta e quase 

silenciosa, por ser Natal um município praticamente sem espaços rurais. Já nas 

festas de Sant‟Ana e Santa Luzia (em Caicó e Mossoró, respectivamente), as 

cidades são apenas núcleos urbanos de amplas zonas rurais. Por exemplo, a festa 

de Sant‟Ana consegue mobilizar do comércio às residências, através de ornamentos 

que lembram a festa da padroeira, mostrando que ainda se preserva a memória,  e 

que esta faz parte da história do povo. Os atrativos de lazer existem, mas ainda são 

em menor número, comparados com os da capital, o que contribui para a 

participação em massa da população e dos visitantes nos festejos propriamente 

religiosos. 

 O hábito de ir às praças, às ruas, às igrejas e aos templos tem diminuído 

frente à força da tecnologia da comunicação, que substitui essa forma de 

socialização pelos espaços virtuais. Telas de televisor, computador e celular 
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tornaram-se uma extensão da vida humana.  Os efeitos disso para a configuração 

das festas religiosas ainda não são evidentes, mas certamente algo está 

acontecendo, como se pode constatar na diferença entre a festa de Natal e as 

outras duas. Pode ser que as festas venham a se constituir numa contracorrente à 

força midiática de globalização e padronização. Porém, a constatação disso 

dependerá de estudos de mais longo prazo. 

 A mídia, o lazer, as luzes e as novas atrações podem colaborar para a 

permanência da festa religiosa, na medida em que se põe todo esse aparato como 

apoiador da organização geral da festa, ajudando, assim, a promover uma nova 

prática religiosa.  

 O objetivo das instituições religiosas é reencantar o homem com valores a 

serem sempre relembrados. Nesse caso, trata-se de vivenciar as festas religiosas 

que fazem relembrar a história da cidade, fortalecer vínculos, comemorar os santos, 

socializar os povos e reatualizar os mitos. A vida cotidiana consumista está 

presente, mas o espetáculo da vida sociocultural há de permanecer e ser 

preservado na sociedade. Com o passar dos anos, as festas foram se modificando, 

com a modernização da sociedade, deixando certos ritos, como, o significado da 

política nas festas e a divisão de classes sociais e etnias, passando a incorporar 

novos momentos. 

Este trabalho se propõe ser uma fonte de investigação para pesquisadores de 

diversas áreas que queiram compreender e preservar a memória dessas festas 

religiosas, motivando o estudo da história local e regional. Isso poderá ser feito 

através das escolas, da própria Igreja, das ONGs, enfim, de espaços que pretendam  

formar novos cidadãos interessados na história e no desenvolvimento cultural da 
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sociedade. Para aqueles que almejam enriquecer essas festas, evitando que elas 

enfraqueçam, este trabalho poderá ser fonte de reflexão, para o encontro de novos 

caminhos que promovam esses eventos evidenciando a preocupação em 

caracterizar o sentido da festa. 

O aspecto religioso tem força e é formador além de contribuir para as 

modificações na organização de um grupo, de uma comunidade ou de uma cidade, 

pois possibilita trazer à tona momentos que auxiliam o estudo do modo de vida, dos 

diferentes costumes existentes na sociedade, do cotidiano, das representações 

simbólicas e da própria religiosidade, sendo, assim considerado um dos caminhos 

para o encontro do conhecimento humano. 
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