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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo investigar os elementos que propiciaram a formação do 

espaço sagrado da cidade de Santa Cruz dos Milagres, no Estado do Piauí, em meados do 

século XIX, destacando a forma por meio da qual a população participou e participa dessa 

manifestação religiosa, legitimando sua prática. O presente texto enfoca o surgimento de um 

espaço sagrado que já conseguiu atingir uma representatividade local significativa que 

concentra milhares de fiéis. Interessou-nos observar a relação do homem com o sagrado, 

identificando o espaço como algo sempre em processo capaz de produzir hierofanias. O 

santuário de Santa Cruz dos Milagres é um atrativo religioso que tem a paisagem como um 

lugar santo, sendo este decorrente das práticas religiosas nele inseridas. A paisagem se 

modifica com a chegada de pessoas vindas das redondezas, de municípios vizinhos e outros 

estados. Esse é o momento áureo do encontro do homem com o sagrado. 

Palavras-chave: Espaço, espaço sagrado, religiosidade, Santa Cruz dos Milagres 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate the factors that led to the formation of the sacred space of the 

city of Santa Cruz dos Milagres in the state of Piauí, in the mid-nineteenth century, 

highlighting the means by which people participated and participates in this religious 

manifestation, legitimizing their practice. This paper focuses on the emergence of a sacred 

space that has managed to achieve significant local representation that concentrates thousands 

of faithful. Interested in observing the relationship between man and the sacred, identifying 

the space as something always in process capable of producing hierophanies. The Shrine of 

the Holy Cross of Miracles is a religion that has attractive landscape as a holy place, this 

being due to the religious practices embedded in it. The landscape changes with the arrival of 

people from the neighborhood, neighboring municipalities and other states. This is the golden 

age of man's encounter with the sacred. 

Keywords:Space,sacredspace, religion, SantaCruzdosMilagres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Acampamento de devotos de Santa Cruz dos Milagres .........................................12 

Figura 2 – Acampamento de devotos de Santa Cruz dos Milagres..........................................12 

Figura 3 - Mapa da Capitania do Piauhy, com destaque as cinco vilas do século XVIII e a 

capital, Oeiras, em preto. Em vermelho a vila de Valença e a missão jesuítica dos Aroazes...35 

Figura 4 - Mapa da Capitania do Piauhy destacando a missão dos jesuítas junto aos índios 

Oroazes (Aroazes), na Vila de Valença....................................................................................40 

Figura 5 - Lateral da igreja com devotos em descanso............................................................79 

Figura 6 - Acampamento de devotos em hora de descanso.....................................................79 

Figura 7 - Acampamento improvisado sob árvores.................................................................80 

Figura 8 - Acampamentos improvisados dos devotos nas ruas da cidade santuário................80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................08 

1. A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAGRADO DE SANTA CRUZ DOS                

MILAGRES.................................................................................................................33 

1.1. Uma fronteira religiosa........................................................................................41 

1.2.O espaço sagrado de Santa Cruz dos Milagres..................................................44 

1.3. Símbolos Sagrados...............................................................................................52 

2. CULTURA E RELIGIOSIDADE POPULAR: as manifestações do sagrado em 

Santa Cruz dos Milagres como elemento histórico..................................................18 

1.1. Cultura, cultura popular, religiosidade e sagrado............................................19 

1.2. Hierofania: manifestações do sagrado como elemento histórico em Santa 

Cruz dos 

Milagres..........................................................................................................22 

3.  A VIVÊNCIA COM O SAGRADO: narrativas dos devotos de Santa Cruz dos 

Milagres........................................................................................................................60 

3.1. As vivências com o 

sagrado..................................................................................65 

3.2. Outras falas sobre o 

sagrado................................................................................76 

3.3. A fala da 

Instituição..............................................................................................81 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Quando pensamos em religiosidade popular logo nos vem à memória as 

manifestações de fé que se apresentam em diversos centros religiosos denominados 

santuários.  

Uma herança cultural foi trazida pelos portugueses para o Brasil, no início do 

século XVI, sendo enriquecida pelas religiões indígenas e negras. Sem muita vigilância, por 

parte da Igreja e seus agentes de controle, essa religiosidade nasceu da prática de um povo 

com Deus e seus santos mediadores promovendo, dessa forma, uma relação de intimidade e 

pertencimento que se apresentou desde os tempos coloniais. 

Encontramos dezenas de santuários pelo Brasil, como o de Nossa Senhora 

Aparecida, em São Paulo; Bom Jesus da Lapa, na Bahia; de Juazeiro do Norte e Canindé, no 

Ceará; de Nossa Senhora Medianeira, no Paraná, dentre outros. 

O presente trabalho teve como objetivo investigar os elementos que propiciaram a 

formação do espaço sagrado da cidade de Santa Cruz dos Milagres, no Estado do Piauí, em 

meados do século XIX, destacando a forma por meio da qual a população participou e 

participa dessa manifestação religiosa, legitimando sua prática.  

Interessou-nos, sobretudo identificar aquela espacialidade como território sagrado, 

e, nesse contexto foi de fundamental importância verificar (por meio das entrevistas 

realizadas) os motivos que levaram as pessoas a recorrerem a esse local promovendo sua 

sacralização. Tivemos a oportunidade de observar como esse mundo imaginário, carregado de 

símbolos e significados é vivenciado por seus moradores e pela população que para lá se 

dirige buscando alcançar graças. E, ao lado disso notamos que essa relação mantida entre o 

homem e o sagrado promoveu modificações na paisagem local. 

Guiou-nos os seguintes questionamentos: qual a dinâmica e lógica da 

religiosidade que caracteriza Santa Cruz dos Milagres?  Como a prática religiosa é vivenciada 

pelos devotos nos espaços sagrados do município que residem? Quem são os devotos antigos 

e residentes no município de Santa Cruz dos Milagres? Como o espaço sagrado é percebido 

por esses moradores e como o mesmo se manifesta no município?  



O presente trabalho encontra-se estruturado em três capítulos. O capítulo I 

intitulado Cultura e religiosidade popular: as manifestações do sagrado em Santa Cruz dos 

Milagres como elemento histórico que analisa aspectos da cultura e da religiosidade popular. 

Nesse contexto dialogamos com Brandão
1
 quando este afirma que “talvez a melhor maneira 

de se compreender a cultura popular seja estudar a religião”. 

A discussão realizada nesse capítulo tomou como referência as novas abordagens 

que existem no campo historiográfico que se encontra em constante diálogo com outras áreas 

do conhecimento. 

O segundo capítulo apresenta o processo de construção do espaço sagrado de 

Santa Cruz dos Milagres. 

Destacamos nesse contesto Mendes quando este afirma que nos relatos dos 

moradores mais antigos a história da Santa “surgiu na região no século XIX, quando um beato 

chegou por lá e fixou uma cruz de pau de chapada no alto do morro e profetizou que quem 

recorresse àquela cruz iria alcançar maravilhas” 
2
. A partir desse evento, a localidade, aos 

poucos, foi se tornando local de romaria. O que se observou desde então, foi que a cada ano 

ocorreu um aumento do fluxo de devotos da “Santa” 
3
 no município, aonde pessoas de todas 

as idades chegam para agradecer as graças alcançadas. 

Assim como em Santa Cruz dos Milagres, a religião no Brasil é um espaço de 

produções culturais e de representações sociais, contribuindo para sua formação social e 

cultural. Além desse fator, é importante compreender as seguintes indagações: Quais 

elementos contribuíram para o surgimento da prática religiosa no município? Como a 

população se apropria do mito da cruz e a percebe como manifestação do sagrado, uma 

hierofania? Como se desenvolveu o processo de formação do seu espaço sagrado e como 

aquela população o legitima? 

A temática sobre Santa Cruz dos Milagres ainda é incipiente, pois faltam estudos 

mais específicos sobre esse fenômeno religioso. Para a realização desse trabalho foi 

necessário buscar um referencial teórico e conceitual naperspectiva vinculada à 

fenomenologia da religião, seus principais conceitos e suas abordagensem relação à cultura, 

tomando Husserl e Mircea Eliade como referência e, ao lado disso adentramos no campo da 

história de Santa Cruz dos Milagres, com o objetivo de verificarcomo se estruturou e se 

formou esse espaço sacralizado.  

                                                           
1
 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Os deuses do povo: um estudo sobre religião popular. Editora Brasiliense: São 

Paulo, 1986. 
2
 MENDES, Padre David. O autor foi pároco de Santa Cruz dos Milagres na década de 70/80. 

3
 Grifo nosso. 



O estudo específico da Fenomenologia da Religião é relativamente novo na 

Antropologia. Trata-se de instrumento que permite compreender o significado real da 

experiência religiosa. 

Dialogando com Edmund Husserl, colocamo-nos perante a Fenomenologia por ele 

concebida, a partir da leitura de sua obra A Idéia da Fenomenologia
4
. Ele a define como 

ciência dos fenômenos, compreendendo estes como algo que é imediatamente dado em si 

mesmo à consciência do homem. Ou seja, significa que a fenomenologia assume 

principalmente, o papel de um método ou um modo de ver a essência do mundo e de tudo que 

existe. Ele afirma: “[...] a fenomenologia é a doutrina universal das essências, em que se 

integra a ciência da essência do conhecimento” 
5
. Husserl vê a essência como uma nova 

espécie de objeto que permite captar o real transcendente no ato de conhecer. 

Para Husserl, a tarefa da Fenomenologia é rastrear todas as formas pelas quais se 

apresenta o objeto, é abranger não somente os atos da consciência dos objetos, como também 

seus sentidos, tomando como referência a compreensão sinônima da estrutura do fenômeno, 

apreendendo-lhe as significações. É dessa forma que os dados geram as informações 

possibilitando o conhecimento que, por sua vez configura uma vivência psíquica. Sobre a 

questão Husserl afirma que “só os fenômenos são verdadeiros dados ao cognoscente, [...] ele 

jamais vai além desta conexão das suas vivências [...]
6
. Significa que o conhecimento requer 

uma volta ao mundo vivido, ao mundo da experiência. Trata-se de uma descrição do 

fenômeno onde existe um sujeito que o vivencia posto que, antes de todo conhecimento existe 

uma vida que o fundamenta.  

A fenomenologia da religião em Eliade possui uma perspectiva integradora, que 

incorpora os dados das pesquisas históricas sobre a religião e também de outras disciplinas, 

tomando como referência uma postura fenomenológica diante dos mais variados materiais 

apresentados pelos pesquisadores. 

MirceaEliade criou o conceito de hierofania, e, para ele, trata-se da manifestação 

do próprio sagrado em uma determinada territorialidade. Ele afirma que “quando o sagrado se 

manifesta” surge uma hierofania, e que esta se encontra em oposição com o profano e sua 

espacialidade, visto que “[...] a manifestação de algo “de ordem diferente” 
7
 - de uma 

realidade que não pertence ao nosso mundo – em objetos que fazem parte integrante do nosso 

mundo “natural”, profano”. Mircea assevera que o homem moderno, frequentemente sente um 

                                                           
4
 HUSSERL, Edmund. A idéia da fenomenologia. Tradução: Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1990. 

5
 Idem. p. 22. 

6
 Idem p. 43 

7
 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: A essência das religiões. São Paulo, Martins Fontes, 1999, p. 17.  



mal-estar quando se encontra diante de uma hierofania em forma de pedra, de árvore, e, no 

caso de Santa Cruz dos Milagres, de uma cruz, pois esse homem não compreende essa relação 

que determinada sociedade mantêm com seu símbolo de devoção. Sendo que a pedra, a árvore 

e a cruz não perdem suas características profanas, porém, transcendem à realidade concreta 

posto que constitua algo além do que simples objetos: é o próprio sagrado manifestado.  

Atribuímos ao sentido de espacialidade para nosso trabalho, importância decisiva 

e mais uma vez recorremos a Eliade, que afirma a existência de dois espaços diferenciados em 

sua obra. A hierofania se apresenta no espaço sagrado, pois no momento de sua manifestação, 

o espaço a seu redor diferencia-se do que ali existia. É no espaço sagrado que o homem 

religioso (homo religiosus) 
8
 relaciona-se com sua divindade, estando sempre em comunhão 

com o sagrado. Em oposição ao sagrado encontra-se o espaço profano, o lugar ordinário das 

atividades comuns, do trabalhar, do racionar-se com seus pares, da diversão, dos prazeres, 

constituindo-se o lugar do homem comum. Santa Cruz dos Milagres possui este duplo 

aspecto. 

Um dos primeiros a abordar a temática foi Noé Mendes, professor do 

departamento de História e Geografia, da Universidade Federal do Piauí, ainda na década de 

80, quando iniciou pesquisas em torno do mito de Santa Cruz dos Milagres, publicando 

alguns artigos em periódicos locais.  

Na década de 2000, Edilene Gonçalves do Nascimento Dias trabalha a ótica da 

religiosidade em Santa Cruz dos Milagres como tema monográfico de finalização de curso. 

Em 2009, Zeny Rosendahl faz uma análise sobre o sagrado como elemento de 

coesão rural, abordando Santa Cruz dos Milagres em seu estudo. Afirma então que: 

 

 

 

Os romeiros, geralmente agricultores [...], são provenientes de municípios 

próximos [...], alguns até de outros estados. Chegam de caminhão, com seus 

pertences domésticos (rede, panela, “fogão”, pratos) e a comida que será 

consumida no tempo de festa. A romaria pode ser feita a cavalo, a pé ou de 

automóvel.
9
 

 

 

Destacamos aqui a importância da fotografia que pode ser considerada como um 

importante documento no trabalho do pesquisador. Para Barthes
10

 “o que a fotografia 

reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá 

                                                           
8
Eliade caracteriza como homo religiosus aquele que vive em um mundo carregado de sacralidade e de valores 

religiosos.  
9
 ROSENDAHL, Zeny. Hierópolis: o sagrado e o urbano. 2ª ed. Rio de Janeiro, 2009. p. 44 

10
BARTHES, Roland. A Câmara Clara. Rio de Janeiro. Editora Nova Fronteira. 2008. 



repetir-se existencialmente”.  Dessa forma como fonte historiográfica ela é capaz de 

contribuir para a compreensão dos acontecimentos. 

 

 

Figura 01:Acampamento de devotos. 

Produzida por Edilene Gonçalves do 

Nascimento Dias em maio de 2000. 

 

Pelo exposto observa-se que esse espaço é um centro de convergência religiosa 

que se caracteriza pela fuga do cotidiano rural. Na ótica de Rosendahl 

 

A prática de “fazer” e “pagar” promessas em santuários, o caráter do ut des
11

 

para obtenção das graças, ou seja, a busca de bens materiais pelos devotos 

através do favor divino [...] está presente em suas inúmeras modalidades. [...] 

Os pedidos de saúde, emprego e amor ocorrem com maior frequência; os 

romeiros vão buscar ajuda sobrenatural para resolver suas necessidades 

materiais. 
12

 

 

Nas fotos observamos que acampamento dos devotos exibe esse caráter 

penitencial, porque os pedidos feitos à Divina Santa Cruz necessitam de sacrifícios para o 

alcance das graças. 

Dessa forma, o santuário Santa Cruz dos Milagres pode ser encarado como um 

oásis de esperança daqueles que, por um motivo ou outro, vivem situações de desespero. Um 

ponto de apoio e revigoramento que, apesar das tristezas e vicissitudes da vida os romeiros 

vêm a este local, por considera-lo espaço de reconforto e, de reconciliação espiritual. Nesse 

sentido a autora afirma ainda que: 

 

[...] a religião constitui-se em solução para frustrações dessa vida terrena, 

como a realização de tudo que não pode ser realizado aqui. Os santuários 

guardam um simbolismo de ligação direta da pessoa com o santo. A visita a 

                                                           
11

 Expressão que simboliza “toma-lá-dá-cá”. 
12

 Idem. p. 52. 

Figura 02: Acampamento de devotos. 

Produzidas por Edilene Gonçalves de 

Nascimento Dias em maio de 2000. 



um espaço sagrado é, antes de mais nada, uma vivência afetiva, e 

acreditamos serem as experiências vividas nas inúmeras manifestações 

religiosas especializadas [...]
13

 

 

O sentimento de pertencimento e legitimidade dos devotos de Santa Cruz dos 

Milagres fortalece a sua afinidade com a hierofania local. Ou seja, como afirma Eliade é algo 

vivido. Trata-se, portanto de uma relação entre o fiel e o santo e, nesse contexto, compreender 

o papel da simbologia é de fundamental importância. 

O universo simbólico é sem dúvida o que guia as manifestações populares. A 

simbologia utilizada é composta por signos fundamentais e necessários à manutenção da 

tradição. Tomando como fundamento a importância desse universo simbólico vimos que a 

cruz de madeira e a água compõem o elemento de contato entre o devoto e o santo. Vale 

ressaltar que o devoto é a própria expressão da crença popular posto que, é ele quem participa 

de forma ativa das festividades em homenagem a Santa Cruz (a sua madrinha) atribuindo-lhe 

significado próprio e, confirmando, por meio desse “consórcio” a força decisiva do poder do 

símbolo. 

Após os trabalhos publicados preliminarmente e citados acima, observamos que 

ocorreu uma ampliação dos estudos acadêmicos sobre o município, tanto no campo da 

história, como da geografia, economia, sociologia, antropologia, teologia, turismo, dentre 

outros. Tal fato possibilitou um novo olhar sobre o município e sua manifestação religiosa, 

superando a afirmação de Higino Cunha, que, no início do século XX, em jornais 

teresinenses, assegura que o que ocorria no povoado do Olho D’Água dos Milagres era um 

reflexo de atraso e superstição, características tão comuns a populações analfabetas do interior 

do país.  

Como afirmamos anteriormente para subsidiar nossa discussão teórica, 

trabalhamos com o conceito de espaço sagrado e espaço profano, abordado na obra de 

MirceaEliade, O sagrado e o profano: a essência das religiões.
14

O autor demonstra que as 

duas categorias estão em oposição, sendo que no espaço sagrado existe a possibilidade do 

homem religioso entrar em contato direto com o seu deus. Para Eliade, o sagrado se manifesta 

em forma de hierofania, podendo ser uma pedra sagrada, uma árvore sagrada, uma cruz 

sagrada, um poste, montanha, água sagrados. Possibilitando uma rotura entre o céu e a terra. 

No que diz respeito ao sentido de memória e paisagem, necessário ao nosso 

estudo tomamos a obra de Simon Schama que, em sua leitura sobre a construção da paisagem, 

                                                           
13

Ibdem 
14

 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: A essência das religiões. São Paulo, Martins Fontes, 1999. 



no livro Paisagem e Memória
15

, chama a atenção para a forma como a paisagem se configura 

em nossa memória, resignificando uma memória social.  Ele afirma: “Paisagem e memória 

procura ser um modo de olhar, de redescobrir o que já possuímos, mas que, de alguma forma, 

escapa-nos ao reconhecimento e à apreciação”. É o olhar que o devoto tem com sua santa de 

devoção, Santa Cruz dos Milagres.  

No que concerne a espaço, escolhemos trabalhar com o “lugar praticado” de 

Michel de Certeau
16

, pois nos oferece uma liberdade poética sobre as diversas formas que o 

homem vivencia seu espaço de identidade, seja por meio da fala ou da caminhada 

certeauriana. Para o autor é a atividade humana quevai qualificar o espaço. 

Ao longo do estudo trabalhamos com autores que tratam sobre a temática 

piauiense como Odilon Nunes, Luiz Mott e Tânia Pires Brandão. 

No terceiro capítulo discorremos sobre as narrativas dos moradores e devotos de 

Santa Cruz dos Milagres, bem como, moradores e devotos da cidade de Araguaína no Estado 

do Tocantins, buscando compreender as relações que eles mantêm com a santa de sua 

devoção. Para tanto, utilizamos o conceito de memória coletiva, de Maurice Halbwachs para 

subsidiar nossa análise.  

 Para Halbwachsa memória coletiva é algo compartilhado, onde lembranças 

“esquecidas” são rememoradas quando as chamamos à tona por meio de relatos com outras 

pessoas ou conosco. O autor comenta uma viagem que fizera a Londres e que na qual sua 

leitura sobre a cidade estava impregnada de lembranças de outras pessoas, lembranças essas 

que refletiam uma memória compartilhada. Pessoas que ele conhecera e outras que lera em 

obras literárias que descreviam os mesmo caminhos percorridos por Halbwachs, afirmando 

que: 

 

Não é necessário que outros homens estejam lá, que se distingam 

materialmente de nós: porque temos sempre conosco e em nós uma 

quantidade de pessoas que não se confundem. Em todos esses momentos, em 

todas essas circunstâncias, não posso dizer que estava só, que refletia 

sozinho, já que em pensamento eu me deslocava de um tal grupo para outro, 

aquele que eu compunha com o arquiteto, além deste, com aqueles com o 

quais ele o interprete junto a mim, ou aquele pintor (e seu grupo), com 

o geômetra que havia desenhado esse plano, ou com o romancista
17

. 

 

Utilizamos a metodologia da história oral para analisarmos as narrativas dos 

devotos de Santa Cruz dos Milagres, pois seus relatos confirmam na espacialidade da cidade 
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sua dimensão sagrada. Segundo Meihy e Holanda “a memória se constitui assim em artifício 

político-social para marcar os elementos identitários de uma comunidade” 
18

. No presente 

trabalho, a identidade de Santa Cruz dos Milagres está, intrinsecamente, vinculada a prática 

religiosa local.  

Os autores citados chamam a atenção para o conceito de memória coletiva e sua 

importância no conjunto dos estudos da história oral. Para eles: 

 

A perspectiva de Halbwachs preza a formação da memória coletiva 

construída mais por afinidades afetivas, por trajetórias repartidas em 

cumplicidade que envolve a todos do que propriamente nas alterações ou 

parcelas não representativas do coletivo.  

Em termos de história oral, as afinidades que enlaçam cidadãos que passam a 

ter destinos comuns são sempre distinguidas pela repercussão dos fatos na 

vida comunitária. 
19

 

 

Observamos essa afinidade nos relatos colhidos, pois as falas dos devotos de 

Santa Cruz dos Milagres revelam vivências no âmbito de sua espacialidade divina e, as razões 

que os levaram a morar no município tem como suporte afetivo sua relação com a santa. 

Vale esclarecer que por tratar-se de pesquisa histórica – documental e 

bibliográfica – o presente trabalho foi desenvolvido no Arquivo Estadual- Casa Anísio Brito; 

Arquivo da Cúria, no edifício Paulo VI, pertencente a Arquidiocese de Teresina; na prefeitura 

de Santa Cruz dos Milagres; na Biblioteca do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí; na 

Biblioteca do Instituto Dom Barreto, na Biblioteca Estadual Cromwell de Carvalho. 

Utilizamos ainda documentação oral produzida nas entrevistas aplicadas no mês de julho de 

2012, em Santa Cruz dos Milagres. 

 Nossa observação se deu de forma a buscar responder como ocorreu o processo 

de produção do espaço sagrado em Santa Cruz dos Milagres, enfim, como os devotos 

residentes no município legitimam sua espacialidade sagrada, as tradições em confronto em 

sua produção. Essa documentação reflete os discursos em torno daquela espacialidade, 

descrevendo como ocorreu o processo da sua formação espacial. Um banco de dados foi, 

portanto, montado a partir de pesquisas bibliográficas, documentais e entrevistas 

fundamentadas em relatos de vida dos devotos residentes no município.  
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Assim, procedemos à aplicação e aprofundamento do estado historiográfico da 

questão, ao exame da documentação – transcrição e análise – das entrevistas buscando 

identificar o sentimento de pertencimento daquela população com sua hierofania.  

Nas considerações finais relatamos os percursos seguidos na produção da 

dissertação, facilidades e dificuldades. 

Percebemos que, como fios que permeiam as memórias, as narrativas dos devotos de 

Santa Cruz dos Milagres atuaram como mecanismos de lembranças. Tivemos a oportunidade 

de identificar o cotidiano religioso dos devotos representado por eventos festivos, 

demonstrando práticas de devoção que contribuíram para a continuidade da tradição oral e da 

fé nas graças alcançadas. Vimos o encanto do sagrado e como essa hierofania alivia as dores 

da vida terrena.  

Para elucidar o elo estabelecido entre o cotidiano dos devotos e a materialidade do 

espaço adentramos o espaço de devoção, porque é na matéria e sobre um espaço religioso que 

os devotos asseguram seu equilíbrio e revigoram seus pensares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAGRADO DE SANTA CRUZ DOS 

MILAGRES. 

 

Nesse capítulo faremos um levantamento do papel da Casa da Torre para a 

formação do território piauiense e, dos deslocamentos dos jesuítas na Província e Capitania do 

Piauí para identificarmos o processo de formação de Santa Cruz dos Milagres, e, ao lado disso 

destacaremos a importância da missão jesuítica junto aos índios Aroazes, no século XVII. 

Abordaremos também quando e como a Igreja Católica passou a gerenciar a religiosidade no 

município até os dias atuais.  

O documento que registra o “nascimento” da Província do Piauí é a carta de 

doação das atuais terras piauienses a Domingos Afonso Mafrense e Francisco Dias D’Ávila, 

da Casa da Torre da Bahia, em 1674
20

, com a instalação das primeiras fazendas de gado nas 

imediações da Ribeira do Canindé
21

. Ele mostra que o Piauí, assim como Santa Cruz dos 

Milagres, “nasceu” de grandes fazendas de gado no sertão nordestino. 

As grandes extensões territoriais do início do povoamento português por terras 

piauienses, por meio da implantação das fazendas de gado, denominadas de “currais”, são 

características de um modelo de povoação empregado na região. Nesse período ocorreu um 

movimento da expansão do território brasileiro. As bandeiras adentraram o sertão da Colônia 

Portuguesa e sua fronteira política foi ganhando novos contornos. Espaços que eram 

esquecidos foram introduzidos na dinâmica da colonização.  

Francisco Dias D’Ávila e seu sócio, Domingos Afonso, o Mafrense, também 

conhecido como Domingos Afonso Sertão, vão expandindo as fronteiras da nova província 

por meio da instalação de fazendas de gado vacum e cavalar. Nesse período as fazendas iam 

dimensionando o espaço geográfico do Piauí, determinando sua fronteira, apresentando uma 

fronteira mutável, que seguia o ritmo da conquista dos novos espaços próprios para a 

implantação de novos currais. Esses currais ocuparam uma área que ia da bacia do rio 
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Canindé a bacia do rio Longá, do sul ao meio-norte da província piauiense. Região habitada 

por vários povos indígenas. 

A partir de então o território piauiense ganhou uma nova identidade, pois suas 

terras eram povoadas por diversos povos indígenas, como nos fala o padre Miguel de 

Carvalho em seu livro Descrição do Sertão do Piauí, de 1697 (apud MOTT, 2010, 148-149). 

Em sua obra ele “faz a distribuição espacial de trinta e seis grupos tribais”, entre eles estão os 

Aroachizes, Carapotangas, habitam as cabeceiras do rio Parnaíba; Aroquanguiras moram no 

riacho Savauhi, que deságua no mesmo rio. Precaties moram no riacho Irussuí; Acuruás, 

Rodeleiros e Beiçudos ocupam as cabeceiras da Goruguca; Bocoreimas moram no riacho que 

desemboca no Goruguca. Cupequacas, entre tantos outros povos. O padre Miguel de 

Carvalho
22

 nos informa que os dois grandes grupos tribais mais populosos no espaço 

piauiense, no século XVII, eram os Gueguês e Acroás.  

Com a chegada da Casa da Torre em terras piauienses seu espaço sofreu forte 

transformação sendo, a partir daquele momento, associado às fazendas de gado. Sua 

territorialidade se transformou. O grande sertão de Rodelas, sertão de gentios bravos, passou a 

ser desenhado pelos currais da Casa da Torre e de Domingo Afonso Mafrense, deslocando as 

várias tribos para as capitanias vizinhas, principalmente para o Maranhão e Ceará, na região 

da Serra da Ibiapaba, onde se localizava uma missão jesuítica. Brandão
23

nos informa que o 

território piauiense, antes da instalação da província, fazia parte do espaço denominado Sertão 

de Rodelas ou Sertão de Dentro. Odilon Nunes também faz menção a essa nomenclatura. 

Sobre o domínio territorial da Casa da Torre Bandeira
24

 afirma o seguinte: 

 

Garcia d’Ávila e seu filho Francisco [...] entraram no território do 

Piauí e Canindé e alcançaram as lides do maranhão por volta de 1662 

[...] o intrépido paulista, iniciou em companhia da Casa da Torre, a 

exploração e conquista do Piauí, assim como de toda a região extrema 

ocidental da Paraíba [...] Após margear o rio S. Francisco, ligando a 

Bahia ao Piauí, e avançar na direção norte até alcançar Jacobina, ela 

tomou o rumo oposto às suas primeiras expedições e atravessou a 

serra do Araripe, descendo o rio Salgado até chegar ao Icó, de onde 

seguiu para o rio do Peixe. 

 

A primeira tentativa de instalação da missão religiosa da Companhia de Jesus na 

Serra da Ibiapaba é de 1607, quando seus religiosos são mortos pelas tribos que habitavam a 
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região. São eles o Padre Pinto, morto durante a fuga da missão, e Padre Figueira, morto na 

tentativa de retornar a mesma missão anos depois. A missão na Ibiapaba só alcança êxito no 

ano de 1690, com os jesuítas Ascenso Gago e Manuel Pedroso, missionam até 1759, quando a 

Ordem é expulsa de Portugal e suas colônias. 

Nesse momento o espaço piauiense fazia a comunicação entre a Serra da Ibiapaba 

e o Maranhão. Os religiosos cruzavam com certa constância suas fronteiras ampliadas pelos 

currais. Segundo Nunes
25

, os padres jesuítas que missionavam na Ibiapaba desceram ao Piauí, 

acompanhados de alguns moradores da província para desobriga, com dezenas de confissões e 

comunhões. Essa tarefa religiosa durou dezoito dias e percorreu cerca de cinquenta 

léguas(trezentos quilômetros) de distância serra abaixo. Quando os religiosos retornaram a 

Ibiapaba levaram consigo algumas reses para instalação de curral. 

Por esse período o Padre Gabriel Malagrida percorreu a pé os caminhos entre 

Maranhão e Bahia por território piauiense durante os vinte e cinco anos que atuou junto a 

Companhia de Jesus
26

. Malagrida narrou seu trabalho religioso na sua vasta correspondência, 

percursos realizados pelos rios, em canoas, e longas caminhadas sertão adentro, missionando 

junto aos índios Aroazes, as margens do rio Sambito, na região da vila de Valença. Percorreu 

o interior do Piauí e Paraíba em 1736, encaminhando-se à Bahia
27

.  

O espaço da capitania do Piauí era entrecortado por vias comunicatórias. Na 

região Norte, abertas no ano 1695, encontrava-se uma via que ligava ao Maranhão e outra a 

Serra da Ibiapaba. Na região sul, desbravadas pelos curraleiros, ligava a província a Bahia, 

seguia o curso do rio Piauí, e uma segunda encontrava-se na nascente do rio Canindé, saindo 

na cachoeira do rio São Francisco
28

.  

Constatamos que era presente a influência de religiosos jesuítas no espaço 

piauiense, especificamente na região valenciana, por contar com missão da Ordem junto aos 

índios Aroazes, por suas duas edificações religiosas, como veremos em seguida, e sua 

proximidade com a capital da capitania, a cidade de Oeiras, criando um espaço rico em 

práticas e signos religiosos. Foi no bojo desse processo que surgiu Santa Cruz dos Milagres. 

A região valenciana, juntamente com Jerumenha, configura o mais antigo núcleo 

de povoamento da província do Piauí, formando o Centro- Sul do Estado
29

. Região onde 
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foram instalados os primeiros currais e as primeiras missões jesuíticas junto às diversas tribos 

que habitavam aquele espaço, especificamente os Aroazes. 

Como foi dito anteriormente, as terras piauienses foram “descobertas” nos fins do 

século XVII, onde são instaladas fazendas para criação de gado.Com a implantação do 

primeiro Governo Geral da Província, João Pereira Caldas, a Vila da Mocha foi elevada a 

cidade e recebeu o nome de Oeiras, tornando-se capital da Província. O então governador 

recebeu ordem régia para a instalação de oito vilas na capitania, porém foram elevadas a 

categoria de freguesias para vilas apenas seis, pois as demais não constavam com a estrutura 

mínima exigidas, na época, para tornarem-se unidades políticas da província. São elas: 

Parnagoá (atual Parnaguá), Jeromenha (atual Jerumenha), Valença, Marvão (atual Castelo do 

Piauí), Campo Maior e Parnaíba
30

. Houve um comprometimento dos fazendeiros das recentes 

vilas em fazerem benfeitorias locais para que pudesse atrair maior população local. Poucos 

cumpriram o acordo assumido com João Pereira Caldas. Especificamos as vilas piauienses do 

século XVIII na carta cartográfica abaixo. 
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Figura 03:Mapa da Capitania do Piauhy, com destaque as cinco vilas do século XVIII e a capital, 

Oeiras, em preto. Em vermelho a vila de Valença e a missão jesuítica dos Aroazes
31

. 

 

Caracterizada por uma prática de conquista espacial/territorial e redução, ou 

extinção, de forças inimigas, as fronteiras da Capitania foram-se expandindo. Eram constantes 

os conflitos entre os colonizadores e as diversas tribos indígenas que habitavam a região. O 

Piauí pertencia a uma região marginal no contexto do sistema colonial. Para Porto
32

, o sistema 

econômico implementado na colônia “criou regiões centrais e marginais”, e os currais 

piauienses pertenciam a essa lógica de centro e periferia. A historiadora comenta sobre a 
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dinâmica da capitania do Rio Grande que também sofreu com esse período de esquecimento 

por parte das autoridades coloniais.  

Ainda na ótica de Porto, esses espaços marginais, como as Capitanias do Rio 

Grande, e consequentemente do Piauí, quando relacionadas à lógica econômica do açúcar e 

sua expansão na região nordestina, se caracterizavam como centros de abastecimento de gado 

bovino e cavalar, couro, apresamento de mão de obra escrava formada por povos indígenas, 

para trabalhar nas fazendas de gado implantadas no espaço colonial, para abastecer as regiões 

açucareiras
33

. 

A economia da nova província foi-se adequando ao açúcar e as suas necessidades 

de manutenção. Porém, na conquista desses espaços as forças inimigas eram formadas pelas 

inúmeras tribos indígenas que habitavam as terras piauienses. No espaço valenciano a nação 

dos Oroazes (Aroazes) tornou-se o principal entrave para a ocupação territorial. Citemos a 

descrição do Ouvidor Durão para afirmar nossa observação.  

 

[...] naquele centro se achavam arranchados os Oroazes, que deixaram a sua 

aldeia segundo uma relação de dois índios antigos e de um sacerdote que lá 

tinham chegado a entrar. Muitos confirmam isto mesmo com outros 

fundamentos, assentando todos que os índios se têm aumentado naquele 

lugar grandemente e que a maior dificuldade deste descoberto consiste o de 

se não acertar com a entrada das serrarias, porém eu discordo que a 

frouxidão, o medo dos que lá tem ido figurando algum poder de Vermelhos 

insuperáveis é o maior obstáculo de sua entrada. Contudo, parece útil a 

indagação de que há naqueles cerros, ou para aumento da Capitania, sendo 

certo o que se conta, ou para sossego dos vadios e curiosos, verificando 

serem palácios encantados, como suspeito. (Ouvidor Durão, apud MOTT, 

2010, p.37 e 38). 

 

Vermelhos são todos os indígenas que habitavam terras piauienses
34

, e aquela 

nação indígena precisava ser combatida para garantir a expansão da fronteira espacial da 

capitania, com a instalação de mais fazendas de gado bovino e cavalar. Observamos um 

constante deslocamento da fronteira piauiense nesse momento de ocupação do seu espaço, 

caracterizando uma fronteira móvel, moldando o que Certeau
35

 nos diz que “os limites são 

traçados pelos pontos de encontro entre as apropriações progressivas e os deslocamentos 

sucessivos”. Os portugueses vão se apropriando do território que antes estavam habitados 

pelos indígenas, instalando seus currais, deslocando os “vermelhos” e seus limites espaciais. 

Odilon Nunes nos oferece um desenho dos vermelhos que habitavam a região 

valenciana, da qual nasceu Santa Cruz dos Milagres. Ele nos fala que os povos indígenas 
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chamados Aroás estavam entre as nações comentadas nos mais antigos documentos que se 

tem notícia das terras que constituíram o espaço da Capitania do Piauí e povoaram o território 

da bacia do Parnaíba
36

. Descreve esses vermelhos da seguinte forma:  

 

Os Aroás, também tapuias, de todos eram os mais bravos, e tinham seu 

domicílio às margens do Sambito (S. Vítor), afluente do Poti. Procuram 

fazer crer, para provar antiguidade, que ocupam aqueles rincões há mais de 

quatrocentos anos. Foram excelentes colaboradores dos paulistas e dos 

primeiros vaqueiros e tinham como parentes os Guanarés e os Barbados, 

que, quando conhecidos, já demoravam na margem esquerda do 

Parnaíba.(NUNES, 2007, p. 61 e 62). 

 

Ele nos traz informações sobre a instalação da Vila de Valença por João Pereira 

Caldas, sendo essa implantada na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição dos Aroás, no 

dia 20 de setembro de 1762, na bacia do rio Poti, onde provavelmente existiu o Arraial dos 

Paulistas, sob o poder de Francisco Dias de Siqueira, e a poucos quilômetros da aldeia dos 

Aroás
37

.  

A nação dos Aroazes vai sendo nomeada de Aroás, Oroazes, por seus narradores, 

como Odilon Nunes, Padre Miguel de Carvalho, Luis Mott, entre outros, no decorrer da 

ocupação e expansão da fronteira de gado bovino e cavalar na capitania, desde os primeiros 

relatos até os dias de hoje, sendo homenageada na escolha de seu nome para identificar o 

município piauiense de Aroazes, última etapa para o “nascimento” de Santa Cruz dos 

Milagres. 

Dessa forma confirmamos o que Certeau
38

 nos diz, que o “espaço é um lugar 

praticado”, pois o espaço vai se desenhando como um texto escrito de acordo com a expansão 

de suas fronteiras, identificando-as como limites mutáveis, de acordo com o movimento da 

instalação dos currais e da expulsão dos indígenas. 

Também dialogamos com Deleuze e Guattari a respeito dos deslocamentos 

territoriais e fronteiriços no Piauí colonial. Eles nos falam desse constante processo de 

territorialidade e desterritorialidade, quando nos dão exemplos da expansão e diminuição do 

espaço configurado na dialética dos espaços liso e estriado. Constitui-se espaço liso o 

território vivenciado pelos Aroazes, pois praticavam sua territorialidade sem impor limites, 

como começo ou fim. Eles não conheciam essa limitação espacial tão delimitada pelos 

europeus. Por outro lado esse espaço tornara-se outro no momento da expulsão ou extermínio 
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dos povos nativos, desterritorializando-se e transformado em outro, como currais e pastos 

para gado vacum e cavalar. Apagando e construindo uma nova história espacial.  

Assim o espaço da Vila de Valença ganhou contornos singulares, pois é a única 

entre as seis vilas que conta com mais de um templo religioso. Um em homenagem a Nossa 

Senhora do Ó e outro a Nossa Senhora da Conceição dos Oroazes
39

. O Ouvidor Durão mais 

uma vez nos relata sobre a Vila. 

 

Tem uma ermida de barro, mas arruinada com invocação de Nossa Senhora 

do Ó. Não tem câmara, cadeia, açougue, ou outra alguma oficina e fica numa 

baixa terrível, onde se bebe de cacimbas. (Ouvidor Durão, apud Mott, 2010, 

p. 36). 

 

Mott, por meio do Ouvidor Durão, cita o “Sítio dos Oroazes” descrevendo outra 

freguesia na mesma vila de Valença e abundância de matéria prima para construção em 

pedras. 

 

[...] é donde há um templo de pedra que tem custado mais de 16 mil 

cruzados. Corre ao pé um ribeiro de boa água, têm pastagens, muita e boa 

pedra para toda a casta de edifícios, muita madeira, eo mais preciso para uma 

grande povoação. (Ouvidor Durão, 1772, apud Mott, 2010, p. 37). 

 

Não sabemos se esse foi o templo em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, 

apenas existe registro do templo erigido em sua homenagem com a invocação de “Nossa 

Senhora da Conceição dos Oroazes” 
40

. 

Observamos que na Vila de Valença existe uma preocupação pela edificação de 

prédios religiosos, enquanto há uma inexistência aos demais espaços da administração 

pública, como comentado pelo ouvidor Durão. Podemos relacionar essa peculiaridade da vila, 

da importância de duas freguesias, pela existência de missão jesuítica junto aos índios 

Aroazes, no século XVIII, segundo mapa abaixo. 
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Figura 4:Mapa da Capitania do Piauhy destacando a missão dos jesuítas junto aos índios 

Oroazes (Aroazes), na Vila de Valença
41

. 

 

Porém, percebemos que a efetiva instalação da vila ainda deixava a desejar, pois 

não contava com Câmara, cadeia, ou outro espaço para a instalação da administração pública 

de ordem local. Nesse período, 1762, a vila contava com trinta e nove fogos, cento e vinte e 

uma pessoas livres e trinta e três escravos, na sua sede. No interior, existiam duzentos e 

sessenta e seis fogos, setecentos e cinquenta e uma pessoas livres e quinhentos e setenta e oito 

escravos
42

. 

Segundo Silva Filho, as vilas do Piauí colonial são formadas devido um 

sentimento de “gregarismo de cacimba e coivara, de forno e pilão, de rede e cavalo, de fé e 

paixão, adensando essas nucleações, impunha regras de convívio, determinando um modo 

achegado de habitar e um jeito plausível de construir” 
43

. 
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 Em Valença o “gregarismo” que levou ao surgimento do núcleo de povoação 

em fins do século XVIII, que propiciou a criação do município de Santa Cruz dos Milagres, 

foi a fé, motivada pela prática de uma religiosidade em torno de uma cruz, de uma hierofania. 

 Mais uma vez o espaço da região valenciana passa pelo movimento de 

desterritorialidade e territorialidade, pois ele será visto por outra percepção espacial, agora 

pelo viés da religiosidade. É o que Deleuze e Guattari falam, a respeito dos espaços 

praticados, vivenciados. 

 

É um espaço construído graças às operações locais com mudanças de 

direção. Tais mudanças de direção podem ser devidas à natureza mesma do 

percurso [...]. O espaço liso é ocupado por acontecimentos ou hecceidades, 

muito mais do que por coisas formadas e percebidas. É um espaço de afetos, 

mais que de propriedades. É uma percepção háptica, mais do que óptica
44

. 

 

Dessa forma o espaço da Capitania do Piauhy foi se formando, em meio à disputa 

de território entre os criadores de gado bovino e cavalar e as várias nações indígenas. Entre a 

implantação dos currais e a eliminação dos povos nativos as fronteiras da capitania foram 

tomando contornos definidos. 

Santa Cruz dos Milagres é uma pequena cidade do interior do estado do Piauí, 

localizada a 180 km da capital, Teresina. Tem uma população de 3.794 habitantes e uma 

economia baseada na prestação de serviços e agropecuária, segundo o censo de 2010
45

. 

A cidade foi criada no ano de 1991, pelo artigo 35, incisos I e II, do ato das 

disposições constitucionais transitórias, da Constituição Estadual de 05 de 10 de 1989, com 

área territorial e limites estabelecidos pela Lei Estadual nº 4.477, de 29 de 04 de 1992, sendo 

seu território desmembrado de Aroazes. Porém sua história inicia-se em fins do século XVIII, 

ou anterior a essa datação
46

, necessitando conhecer como ocorreu o processo de ocupação 

espacial da capitania e dos primeiros currais que caracterizam seu povoamento em fins do 

século XVII. 

Para compreendermos os mecanismos que levaram aquela cidade a identificar os 

signos religiosos que ali se apresentam devemos retornar ao período em que os jesuítas 

catequizavam a região que ora pertenceu ao território de Valença e, posteriormente, a 

Aroazes, esta última criada em 1962. 
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Nesse capítulo analisaremos a criação da Vila de Valença e os signos que 

sacralizaram o território acarretando o surgimento de Santa Cruz dos Milagres. 

 

1.1. Uma fronteira religiosa. 

No que concerne à ideia de fronteira recorremos a Porto
47

. Ela destaca que a 

“fronteira como linha divisória é própria das ideias ocidentais e noção desconhecida pelas 

sociedades nômades que entraram na cena do Ocidente a partir dos Estados ibéricos, Portugal 

e Espanha” 
48

e que uma de suas funções era, além de marcar a presença no território, garantir 

o controle interno das forças monárquicas. 

Nesta dissertação, vamos trabalhar com a categoria fronteira como um recorte 

analítico para o estudo da influência dos jesuítas da Companhia de Jesus que se 

movimentaram entre o Maranhão e a Ibiapaba.  Esse espaço foi construído ao longo do século 

XVI e XVII, ocasião em que os padres da Companhia de Jesus percorriam aquele trecho 

cumprindo a missãode salvar almas
49

. 

Segundo Raffestin
50

 ponderar sobre o significado de fronteira é percorrer uma trilha 

marcada pela ausência de fontes concernentes ao assunto em diversos aspectos do pensamento 

e da ação. A dificuldade no entendimento do que é fronteira procede, sobretudo, da existência 

de um esquematismo que, segundo o autor, resume de tal forma a ideia que, não permite uma 

aproximação mais acentuada de noções que deem conta do real aprofundamento de seu 

significado. O autor lembra que a ideia de fronteira é muito mais abrangente, posto que as 

sociedades fossem sempre definidas pelas fronteiras que traçaram. 

Ainda na ótica de Raffestin compreende-se a fronteira como uma produção que surge 

a partir de experiências e vivências humanas. Nesse contexto encontram-se as diferenças 

sendo que a fronteira é o elemento que permite o contato entre diferentes historicidades e, 

temporalidades. 

Sobre o termo fronteira destacamos também Martins
51

, que afirma ser a fronteira um 

“lugar de encontros e desencontros”, marcado por uma alteridade, que tem como 

particularidade o conflito social. Seria um local onde se "desencontram diferentes 
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temporalidades históricas, pois cada um dos grupos está situado diversamente no tempo da 

história". 

Pesavento
52

 afirma que é necessário estudar as fronteiras no âmbito da História 

Cultural, relacionando-as às representações de mundo social, do imaginário de determinada 

comunidade. Significa que as fronteiras são, nomeadamente culturais, posto que seja 

construções que possuem sentido e integram o jogo social das representações que estabelece 

classificações, hierarquias e limites. 

Segundo Corrêa
53

o processo de ocupação do espaço ocorre a partir da necessidade de 

ocupar um território. É necessário, no entanto considerar que o espaço social e cultural é 

construído de acordo com os interesses do grupo. 

O arcabouço da concepção de colonização e do papel dos jesuítas nesse processo 

baseava-se na política voltada para os interesses da metrópole, submetendo a colônia 

marginalizando-a. No que concerne à ação dos jesuítas em espaço piauiense, foi o seu 

deslocamento que propiciou a formação de uma fronteira religiosa. Na medida em que 

adentravam aquelas terras um percurso foi traçado dando lugar a construção de edificações 

que deixaram marcas permitindo que a ocupação do espaço ocorresse a partir de situações 

relacionadas a questões religiosas. 

Santa Cruz dos Milagres, como unidade política, é relativamente nova, porém seu 

território pertenceu a Vila de Valença, no século XVIII, e ao município de Aroazes. 

Sua economia é baseada no setor de serviços e da agropecuária
54

. Porém, são nos 

meses de maio, setembro e outubro que a cidade tem um crescimento forte, pois são datas de 

festejos religiosos. Nos dias 2 e 3 do mês de maio é festejado o dia da Invenção da Santa 

Cruz. Em setembro são os festejos da padroeira, Santa Cruz dos Milagres, que vão de 6 a 14, 

sendo o último dia, 14 de setembro, data oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, onde 

se comemora o dia da exaltação da Santa Cruz. No mês de outubro é comemorado o encontro 

dos santos, no último domingo do mês.    

A história da cidade nasceu envolvida por uma prática religiosa, posto que, onde 

localizamos as fronteiras políticas do município consistia, no século XVIII, parte de um 

aldeamento que ficava sob os cuidados de missionários jesuítas, estabelecendo por muito 

tempo uma missão junto à nação indígena dos Aroazes, que habitavam a região antes da 

instalação das primeiras fazendas. 
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Sobre a origem da cidade Mendes
55

 comenta que 

Santa Cruz dos Milagres, também chamada pelo povo de “Olho D’água dos 

Milagres”, hoje é uma pequena cidade da grande região Valenciana [...] 

pertenceu incialmente com o nome de Fazenda Jatobá. Fez parte depois do 

município de Aroazes e, em janeiro de 1993, com a posse do seu primeiro 

prefeito eleito, adquiriu sua plena emancipação política 

 

No que concerne ao movimento religioso Mendes
56

 ainda afirma que não se tem 

como precisar com exatidão o seu início: “Contar como começou este movimento religioso 

aqui em Santa Cruz dos Milagres, é perder-se nos idos do século passado, procurando nas 

‘histórias’ do povo um sinal indicativo do que aconteceu no princípio” 

 

1.2. O espaço sagrado de Santa Cruz dos Milagres. 

 

 A paisagem de Santa Cruz dos Milagres chama atenção no primeiro olhar, 

porém, o caminho que nos leva a seu santuário nos recorda o modelo de colonização que a 

região sofreu, no século XVII, por Francisco Dias D’Ávila e Domingos Afonso Sertão. 

Grandes fazendas modelam esse percurso, nos lembrando dos primeiros currais instalados na 

região Centro- Sul piauiense. Seu relevo é recortado de acidentes geográficos, e até o início 

do século vinte era de difícil acesso, pois a estrada que leva ao santuário era de terra, chamada 

piçarra, e acentuados declives e aclives. As pontes que ficavam sobre os riachos da região 

eram de madeira e, geralmente, precisavam de reformas. O último obstáculo para se chegar a 

Santa Cruz dos Milagres era o rio Sambito, pois os romeiros tinham que atravessá-lo, e em 

períodos de fortes chuvas era impossível tal tarefa. Muitos voltavam o caminho para fazer o 

contorno pelo município de Aroazes, aumentando mais de sessenta quilômetros no percurso; 

outros dormiam às suas margens esperando o momento certo para travessia ou transpunham o 

obstáculo de canoa para pegar outro transporte na margem de Santa Cruz dos Milagres. 

 Mas, todo esforço era válido para renovação de sua fé na santa, agradecer as 

graças alcançadas por intermédio de Santa Cruz dos Milagres, para tocá-la, banhar com água 

do poço d’água dos milagres e levar a mesma para seus entes queridos que não puderam fazer 

a visita anual a sua madrinha e santa de devoção, Santa Cruz dos Milagres. 

 Diante do exposto anteriormente, entendemos que o espaço de Santa Cruz dos 

Milagres passa por um novo processo em fins do século XIX. Pois onde se percebia somente 

o espaço da Vila de Valença, seguido do de Aroazes, na década de sessenta, do século vinte, 
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ocorreu uma transformação do mesmo até o surgimento da hierofania. Em Santa Cruz dos 

Milagres são identificados os elementos sagrados, a cruz, o morro, a água. Trabalhamos 

assim, com o conceito de hierofania de Mircea Eliade, pois ele a denomina pela manifestação 

do sagrado em um determinado espaço. No caso de Santa Cruz dos Milagres a hierofania se 

apresenta na cruz de madeira feita com pau de chapada, árvore típica da região. 

 Na percepção da hierofania há uma “rotura
57

” na homogeneidade de seu espaço 

no momento que a sociedade local percebe algo de diferente na sua composição. O espaço 

sagrado se apresenta, separando-se do espaço ordinário, do profano. Essa quebra se dá por 

meio da primeira narrativa do sagrado naquele lugar. O espaço passa a ser praticado mais uma 

vez de forma diferente. 

 No primeiro momento o território santa-cruzense estava povoado pela tribo dos 

Crateús
58

. Esses são expulsos, provavelmente, pelos povos Aroazes
59

, pois foram eles que a 

Casa da Torre, em companhia de Domingos Afonso Sertão, encontrou habitando a região. 

Essa nação foi aldeada e os jesuítas implantaram uma missão junto a esses gentios. 

 Posteriormente o espaço passou por outro processo com a instalação dos 

currais de gado vacum e cavalar. O processo de estriamento torna-se liso para ser, novamente, 

estriado, tanto na sua composição espacial como na estruturação do seu corpo social, sendo 

que a sucessão entre as duas oposições é operada de forma constante. O índio é presente com 

sua estrutura sociocultural religiosa. O europeu, ora sesmeiro, ora posseiro, com sua 

contribuição juntamente com a herança negra, por meio dos homens, mulheres e crianças 

escravas. 

 Compreendemos que esse processo ocorre desde o início no território que veio 

a se tornar o município de Santa Cruz dos Milagres, visto que sofreu com constantes 

movimentos de deslocamentos populacional e cultural, com as nações indígenas que 

ocuparam aquele espaço, recebendo influência direta da Companhia de Jesus, posteriormente 

dos chamados curraleiros, que instalam suas fazendas; as querelas entre sesmeiros e posseiros 

pelo direito a terra durante os séculos XVIII e XX
60

, como também a fluidez de sua fronteira, 

como pertencente à vila de Valença, município de Aroazes, até definição de sua fronteira 

política. 

 Porém, a fronteira religiosa de Santa Cruz dos Milagres é a sua singularidade e 

identidade. Padre David Mendes (s/d., p.5), nos descreve essa característica religiosa 
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[...]. Só temos a certeza de que nos fins do século passado já ocupava lugar 

importante no coração do povo, marcando o seu próprio calendário, quando 

se acertavam todos os compromissos para “antes” ou “depois” da festa de 

Santa Cruz. Toda sua mensagem foi fixada sob forma de uma história que se 

conta, simplificação ingênua, mas tão ao gosto do nosso povo. 

 

 Em Santa Cruz é o espaço de Certeau que nos apresenta seu território. Nesse 

momento, a fala, por meio dos relatos, “legendas”, que a espacializa. É uma “história que se 

conta”, nos diz o padre. O relato do primeiro milagre faz com que o “lugar praticado” seja 

identificado como Olho D’Água dos Milagres para depois receber o nome de Santa Cruz dos 

Milagres. Padre David
61

 nos relata versão tão conhecida na cidade e por seus romeiros mais 

antigos. 

 

Em data imprecisa do século passado
62

 havia nesta região, então município 

de Valença, uma fazenda, no lugar chamado “Jatobá”. Um dia ali chegou um 

“profeta”, um destes “beatos” que naquele tempo andavam de lugar em 

lugar, falando de penitências e outras devoções particulares, impressionando 

a mente simples do povo. Levou o vaqueiro da fazenda ao alto de um morro 

próximo, e ali, entregando a ele um cavador de madeira, mandou que lhe 

abrisse um buraco na pedra bruta, que cobre quase todo o monte. Ele mesmo 

foi ao mato próximo trazendo logo depois uma cruz de madeira. O vaqueiro 

não havia cavado nada, naturalmente. O velho abaixou-se, traçou com o 

dedo um círculo na pedra, e com a mão toda, sacou um extrato da mesma, 

ficando aberto o buraco um tanto profundo e circular, como se pode ver 

ainda hoje ao lado da Igreja. Ali fincou a cruz e disse ao vaqueiro que, por 

aquele sinal, um dia aconteceriam maravilhas. Em seguida desceu o morro e 

já próximo ao rio São Nicolau, mostrou-lhe uma nascente de água (olho 

d’água) que o vaqueiro não conhecia, apesar de tantos anos campeando 

naquela região. Também falou que, por aquelas águas, até milagres ali 

haveria de acontecer. 

 

É a partir do relato, ou melhor, da história oral, que o espaço do município foi se 

deslocando até tornar-se “definitivo”. São as histórias em torno da hierofania, que o território 

vai se apresentado como espaço liso, pois surge sem interferência do poder eclesiástico, e sim 

do povo que percebe a singularidade religiosa daquele lugar que passa a ser praticado por 

meio do mesmo. 

Um fator que dificultou o controle das práticas religiosas utilizadas pelo povo 

simples do interior do país foi o regime de padroado estabelecido desde o início de sua 

colonização. Sua prática representava um controle por parte da Coroa portuguesa junto às 

atividades desenvolvidas pela igreja e suas ordens, bem como a falta de experiência dos 
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missionários que aqui chegavam ainda jovens, e outros que recebiam uma formação 

inconsistente na Colônia. 

O estabelecimento do padroado no Brasil baseou-se de uma autorização concedida 

pela Santa Sé a Dom Henrique, no século XV, dando ao rei de Portugal o poder de colonizar e 

o dever de evangelizar os povos descobertos
63

. Mas a política evangelizadora praticada pelo 

poder real em muitos momentos entrou em contradição com a política de catequização 

implementada pela Igreja Católica, ocasionando inúmeras divergências entre os 

representantes reais e os missionários
64

. 

O ápice da disputa sobre o direito de catequizar e evangelizar índios, escravos e 

colonos, deu-se por meio da expulsão dos jesuítas do Brasil, que na época era a congregação 

religiosa mais forte e atuante. Um exemplo da intransigência da coroa portuguesa para com os 

jesuítas foi à condenação do padre Gabriel Malagrida por ordem do Marquês de Pombal. Esse 

missionário que catequizou vários povos indígenas no nordeste brasileiro foi queimado na 

Praça do Róssio, em Lisboa, com setenta e dois anos, em 1761
65

. 

A retirada das congregações religiosas do Brasil ocasionou uma ausência de 

diversas ordens religiosas que evangelizaram o litoral e o interior da colônia, caracterizando 

um movimento missionário leigo, e não clerical, permitindo um predomínio de um 

catolicismo popular, favorecendo nos santuários, segundo Rosendahl
66

 “um conjunto de 

representações e práticas religiosas desenvolvidas pelo imaginário popular comum à 

comunidade local”. 

Esse conjunto que fala Rosendahl
67

 foi formado por uma vivência católica trazida 

pelos portugueses, que tinham como interventores entre os homens e Deus os santos de sua 

simpatia. Era um catolicismo piedoso e popular do fim da Idade Média
68

, onde as festas dos 

santos padroeiros eram os eventos mais importantes das vilas. O culto aos mortos também foi 

trazido pelos portugueses, sendo “o mês de novembro [...] inteiramente dedicado às almas do 

purgatório”.  
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Eles também nos trouxeram o hábito de construir pequenos oratórios e cruzes nas 

margens das estradas, para lembrarmos as almas dos entes queridos, para eles, as almas do 

purgatório
69

. 

A carência de sacerdotes em grande parte do território brasileiro teve como 

consequência as diversas formas de assimilação das práticas católicas, algumas associadas a 

outras expressões religiosas. Esse vazio ocasionou o surgimento de vários movimentos de 

romarias de cunho popular, que nasceram de forma espontânea e praticada com grande 

liberdade por parte do povo. 

 Rosendahl
70

 comenta que nos séculos XVII e XVIII ocorreu uma grande 

efervescência no que concerne ao catolicismo popular. Para autora foi “nesse período que 

diversas imagens foram encontradas por pescadores, índios, aventureiros, e o aspecto 

milagroso da aparição da imagem evidenciava a vontade divina que escolhia esse lugar para 

ser destinado o culto”.  

Esses espaços sagrados foram surgindo sem nenhum acompanhamento por parte 

da Igreja oficial e de seus representantes, pois no período que compreende os séculos XVII ao 

XIX, a igreja estava ora desorganizada, ora ausente, sobretudo no interior. As paróquias 

estavam semiabandonadas, a pastoral esquecida e os poucos padres tinham muitas 

preocupações materiais
71

.   

Marchi
72

, também nos informa sobre a singularidade da religiosidade popular que 

é marcada pelo período de ausência de representantes da Católica para vigiar os dogmas 

religiosos no Brasil colonial e imperial. Para ele, 

 

[...] encontra-se uma religiosidade que evoluiu independente das 

prescrições oficiais e que é aceita pela população como uma das 

mediações entre ela e o sagrado. É ela que estabelece um 

relacionamento direto com o sagrado, uma manifestação espontânea 

da fé e da crença e uma ritualística na qual, no relacionamento com o 

transcendente, somam-se forma e emoção. 

 

 Percebemos que a população de Santa Cruz dos Milagres elege a cruz como 

intercessora entre ela e Deus, pois se referem sempre “minha madrinha Santa Cruz
73

”, “vou 
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conversar com minha santinha, Santa Cruz dos Milagres
74

”, “vou ter com ela para ouvir 

minha madrinha
75

”. É nítido o sentimento de pertencimento de grande parte da população de 

Santa Cruz dos Milagres para com a santa. É a cruz que manifesta o próprio sagrado. 

 Mais uma vez dialogamos com Euclides Marchi para compreendermos o 

sentimento religioso que é constituído em Santa Cruz dos Milagres por seus devotos que 

residem no município, pois: 

 

As mudanças necessárias à construção do humano exigem também a 

transformação das subjetividades pessoais e coletivas, buscando, a 

cada dia, um sentido novo para o viver. E, se a presença da 

religiosidade é uma constante nesta trajetória, ela se fundamenta na 

percepção da existência de forças superiores e na esperança de uma 

vida mais forte que a morte. Percepção e esperança que se expressam 

nos ritos, nos mitos e no conjunto dos sistemas simbólicos que, além 

de desenhar uma imagem do mundo, também esboçam uma relação 

entre imanência e transcendência e que, por meio dela, o homem 

poderia transpor sua temporalidade e realizar sua experiência 

mística
76

. 

 

Desde o “primeiro” mito de criação, quando o beato surge na fazenda, constrói a 

cruz de madeira de chapada, finca no chão de lajeiro, revela que aquele que pedir pela sua 

intervenção alcançará graças celestiais; desce o morro e mostra uma fonte de água santificada, 

a população passa a se fixar no povoado, que posteriormente torna-se município, e a 

comemorar no mês de setembro seu principal mito e rito de origem, pois enquanto o primeiro 

rememora o segundo comemora a hierofania, mantendo uma relação direta com o sagrado. 

Essa relação de intimidade legitima essa prática espacial e religiosa e se desenvolve no espaço 

do templo, com Santa Cruz dos Milagres. 

Existe uma relação de identidade e pertencimento da população de Santa Cruz dos 

Milagres com sua hierofania, pois percebemos nas falas de seus moradores uma empatia da 

população com sua santa de devoção. Há um reconhecimento que a cidade passou a existir 

por causa da cruz e seus milagres. A construção da primeira igreja, pela população, para a 

permanência do sagrado na comunidade, é o reconhecimento que naquela localidade o 

sagrado se espacializa na Terra. Para Eliade“[...], é fácil compreender por que a igreja 

participa de um espaço totalmente diferente daquele das aglomerações humanas que a 
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rodeiam. No interior do recinto sagrado, [...], torna-se possível a comunicação com os 

deuses”
77

.  

Constrói-se um espaço diferenciado naquele município, um mundo santificado. A 

construção da cruz e sua ereção determina essa espacialidade. É essa a forma encontrada por 

essa sociedade para se relacionar com a natureza e com o transcendente. O homem busca uma 

nova forma de devoção em um sagrado que participe cotidianamente de seu espaço de 

vivência.  

Para seus devotos, Santa Cruz dos Milagres não se caracteriza como um 

município ordinário, no que se refere ao próprio aos demais, a cidade se diferencia porque 

seus moradores e romeiros podem participar de uma realidade sacralizada. Existe naquele 

espaço uma hierofania, e sua população a reconhece como legítima. A cruz de madeira 

continua sendo ela mesma, porém é algo mais que isso. Ela manifesta o transcendente e 

permite que sua população e seus devotos possam participar dessa relação de encantamento 

com o sagrado. 

Eliade nos fala dessa intensa relação entre o homem e o sagrado. Para ele, 

[...]. Manifestando o sagrado, um objeto qualquer torna-se outra coisa e, 

contudo, continua a ser ele mesmo, porque continua a participar do meio 

cósmico envolvente. Uma pedra sagrada nem por isso é menos uma pedra, 

aparentemente (para sermos mais exatos, de um ponto de vista profano) nada 

a distingue de todas as demais pedras. Para aqueles a cujos olhos uma pedra 

se revela sagrada, sua realidade imediata transmuda-se numa realidade 

sobrenatural. 

 

 Observamos em Santa Cruz dos Milagres que a cruz de madeira é uma 

hierofania, sem deixar de ser ela mesma. Porém, seus devotos lhe atribuem características 

humanas, quando falam que “vão aos pés da santa pedir auxílio
78

”, “pedir conselhos a minha 

santinha
79

”. Outros dizem que vieram “ouvir conselhos de minha madrinha Santa Cruz
80

”. 

Uma relação de intimidade e pertencimento entre o sagrado manifestado na cruz e seus 

devotos. 

 Mendes
81

 nos relada sua vivência no santuário e sua percepção do sagrado 

apresentado naquele espaço singular. Santa Cruz, para ele,  

 

[...] é um desses lugares que apresenta ao romeiro piedoso todo este clima de 

espiritualidade e transcendência, ainda mais porque, sendo Santuário novo 
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em vista a secularidade de tantos outros, e mais, um Santuário de condições 

tão modestas quanto as da grande maioria de seus romeiros, exige já por si 

mesmo um nivelamento maior com os irmãos mais pobres, e uma aceitação 

penitencial de acomodações menos cômodas. [...] A Santa Cruz dos Milagres 

pode dizer-se que não existe ninguém em toda esta vasta região que nunca 

tenha ido lá. Muita gente vai visitar a Santa, e hoje muito mais, [...]. 

 

Os santuários mais antigos aos quais o padre David se refere são os que se 

encontram mais próximos da população dos romeiros que frequentam Santa Cruz dos 

Milagres, como os de Canindé e Juazeiro do Norte, no Ceará, Bom Jesus da Lapa, na Bahia. 

Podemos assegurar que Santa Cruz é aceita como santa por sua população e seus romeiros 

pela sua característica de simplicidade e proximidade com aquela população do sertão 

piauiense.  

Até hoje muitas pessoas percorrem os caminhos para Santa Cruz dos Milagres 

como se fazia antigamente, por meio da caminhada. Mendes
82

 nos relata que  

 

Quantas vezes tenho encontrado famílias inteiras com crianças e pessoas 

idosas a pé nas estradas de Santa Cruz, cansados, empoeirados e afogueados 

do sol. Mas é ‘promessa’. De forma alguma aceitam carona, nem mesmo 

para as crianças. De qualquer forma a caminha da não se dispersa, mesmo 

que seja dando várias voltas ao redor da Igreja, chegando por fim até aos pés 

da Santa. Muita gente faz isto de joelhos.  

 

E conclui afirmando que o traço penitencial é marcante na religiosidade de Santa 

Cruz dos Milagres. 

Sua legitimidade como hierofania, a cada ano, expande sua fronteira, pois 

encontramos romeiros de todo o Brasil a procura de conhecer essa cruz que se encontra 

impregnada de sacralidade, que inaugura um novo tempo cerimonial, identificado pelo lugar 

santo, uma abertura entre a Terra e o Céu
83

, onde o mesmo caracteriza o espaço em que se 

vive. Esse novo trajeto é suscitado pela forma como essa se apresenta a seus devotos, 

possibilitando um entendimento sobre o sagrado ali apresentado, pois a cruz passa a se 

movimentar para as localidades próximas a Santa Cruz dos Milagres. Devido ao hábito dos 

romeiros de estar retirando lascas da cruz original para levar para suas casas ou para fazer 

remédios, a mesma foi colocada dentro de outra protegida por um vidro, para que possa ser 

vista por seus devotos. Esse ato possibilitou maior mobilidade da cruz, podendo essa visitar 

municípios vizinhos. 

                                                           
82

 MENDES, Padre David. Santuário de Santa Cruz dos Milagres. s/d., p. 16 
83

 Cf. ELIADE, 1999. 



 Nas entrevistas realizadas com alguns moradores do município, percebemos 

que o principal fator de os levou a morar em Santa Cruz dos Milagres foi o sentimento de 

ficarem perto de sua santa, sendo protegidos e podendo visitá-la sempre, sem nenhum 

distanciamento. “É como estar perto de Deus”, alguns responderam. Essa identificação 

legitima Santa Cruz dos Milagres como hierofania, e seu espaço com sagrado, para seus 

devotos, sejam moradores ou romeiros que buscam a cidade para participar dos seus ritos e 

rememorar seu mito. 

 

1.3. Símbolos Sagrados. 

 Começamos citando mais uma vez Mircea Eliade, que esclarece a relação que 

o homem religioso mantém com a natureza. Essa relação também é percebida entre os devotos 

de Santa Cruz dos Milagres, pois seus signos sagrados reforçam sua sacralidade espacial e sua 

hierofania. Eliade
84

 nos fala que “[...], toda Natureza é suscetível de revelar-se como 

sacralidade cósmica. O Cosmos, na sua totalidade, pode tornar-se uma hierofania”. 

 Observamos essa relação no município com a sacralidade da cruz, feita de 

madeira; do morro; do olho d’água, elementos naturais e que são percebidos pelos devotos de 

Santa Cruz dos Milagres sob outro olhar. A escadaria também é resignificada, pois conduz ao 

sagrado, a hierofania. Seu relevo, cheio de acidentes naturais, com grandes precipícios 

próximos ao santuário fortalecem o lado penitencial da manifestação religiosa. Podemos 

associar os elementos sagrados de Santa Cruz dos Milagres, água, cruz, morro, escadaria, aos 

das culturas tradicionais
85

, pois eles se encontravam rodeados de sacralidade, da água 

primordial, da árvore cósmica e primordial, a escada que conduz ao Céu, que possibilita a 

entrada na rotura sagrada e contato direto com Deus
86

. 

 Sua paisagem nos remete a um percurso de sacrifício, até a chegada ao 

santuário da santa de devoção. Até o início do século vinte e um as estradas de acesso ao 

santuário eram de péssimas condições, e essa dificuldade aumentava ainda mais seu lado 

penitencial. O percurso, quando se saía da BR 316, no sentido Teresina - Picos era feito em 

estrada de terra que, geralmente, se encontrava em péssimo estado de conservação. Também 

era muito comum encontrar ônibus quebrados ao longo da estrada, e constantes acidentes 

ocorriam no seu percurso. A altitude confere a Santa Cruz dos Milagres uma áurea de 
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beatitude e magnitude, é como se a mão da Providência se movesse por ali
87

. E realmente ela 

está presente por meio de sua hierofania. 

 Existe uma simbologia das montanhas sagradas em Santa Cruz, pois a 

hierofania foi colocada no ponto mais alto do seu território, local de difícil acesso tempos 

atrás. Poderíamos citar inúmeros exemplos desse signo religioso em diversas civilizações e 

em diferentes temporalidades, porém comentaremos apenas alguns exemplos.  

Comecemos com “as cinco montanhas sagradas da antiga China”
88

. Para 

Schama
89

 a representação que os chineses faziam das montanhas era que, 

 

As altas montanhas sagradas eram, pois, lugares de onde se contemplaria não 

o panorama da terra, e sim a misteriosa essência imaterial de seu espírito. 

[...]. Os cumes eram também a morada dos Imortais, pessoas que, embora 

não fossem inteiramente divinas, acrescentavam alguns séculos a sua 

existência graças à sua busca do caminho de Tao. [...], o que se procurava 

era a essência concentrada da natureza sagrada da montanha, [...]. 

 

Existem referências às montanhas sagradas nas tradições religiosas judaica, cristã 

e muçulmana
90

, sendo Santa Cruz dos Milagres um reflexo de uma tradição religiosa cristã, 

onde no alto do morro está a cruz de madeira que manifesta o próprio sagrado naquela 

sociedade. Schama nos informa que “desde o início do cristianismo, anacoretas e santos 

buscavam cumes distantes para ali se purificar”
91

, mantendo contato com o próprio divino. 

Na história do cristianismo temos diversos exemplos de ermitões que se retiraram 

do espaço mundano para morar em montanhas, buscando contato direto com Deus. Homens 

que pregam as palavras bíblicas e seus ensinamentos para uma vida com menos pecados. 

Podemos citar são Jerônimo, que viveu como ermitão no monte Éden
92

 buscando uma 

experiência com o sobrenatural. O mito de Santa Cruz dos Milagres nos apresenta um beato e 

uma montanha. Um homem que pregava a palavra de Deus nos sertões e que identificou a 

presença do sagrado naquela espacialidade. Subiu o morro e fixou a hierofania, apresentando 

aquela população uma rotura entre o espaço profano e o espaço sagrado. Subir o morro é 

elevar a alma, pois a altitude purifica o espírito. “A grandiosidade requeria altitude
93

”. 
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Schama
94

 nos fala que “no final da Idade Média, as encostas das altas montanhas 

figuravam, portanto, como uma região fronteiriça, coroada de nuvens, entre os universos 

físico e espiritual”. As montanhas e seus montes santos constituíam-se a morada dos deuses, 

ou de Deus. E mais, “a vida que chamamos bem aventurada, devemos buscá-la nas altitudes, e 

estreito é o caminho que a ela conduz”
95

, pois “[...], a escala topográfica bruta parece declarar 

a pequenez da criatura humana diante da natureza”
96

. Essa relação é percebida entre os 

devotos e Santa Cruz. 

A imagem do morro onde se encontra o santuário de Santa Cruz dos Milagres nos 

lembra as descrições de Schama, pois ao fundo e a direita do santuário há profundas penhas. 

No alto do morro a igreja. Quando olhamos para frente existe um vale chamado Galiléia, em 

alusão a terra de Cristo, e seu território forma a fazenda de Santa Cruz. Por sua vez, 

encontramos a seguinte descrição de Shama
97

, de uma paisagem rochosa no continente 

europeu do século XVII, descrição muito próxima à paisagem natural de Santa Cruz dos 

Milagres. 

 

As rochas se transformaram em combatentes de um enorme conflito 

cósmico: as grandes penhas, à direita, se inclinam ameaçadoramente sobre o 

vale iluminado. Tudo que se interpõe entre elas e a estrada é a massa escura 

da colina, no centro, que, por sua vez, protege a igreja para a qual 

convergem os viajantes. 

 

Mircea Eliade também nos oferece exemplos da simbologia da “Montanha 

Cósmica”
98

 onde se encontra o “Centro do Mundo”
99

, a abertura entre o espaço sagrado e o 

profano. A comunicação com Deus, onde se apresenta a ligação entre o “Céu e a Terra”
100

. O 

espaço de Santa Cruz dos Milagres proporciona essa comunicação entre os devotos, a santa e 

Deus, pois no alto do morro está a rotura de contato entre o homem e sobrenatural. Para 

diversas sociedades, 

[...], a montanha se encontra no Centro do Mundo. Com efeito, numerosas 

culturas falam-nos dessas montanhas – míticas ou reais – situadas no Centro 

do Mundo. [...]. Para os cristãos, é o Gólgota que se encontra no cume da 

Montanha cósmica. Todas essas crenças exprimem um mesmo sentimento, 

que é profundamente religioso: “nosso mundo” é uma terra santa porque é o 
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lugar mais próximo do Céu, porque daqui, dentre nós, pode-se atingir o Céu; 

nosso mundo é, pois, um “lugar alto”
101

. 

 

Para o homem religioso, o espaço sagrado de sua montanha será o ponto mais 

privilegiado entre a terra e o céu, e a hierofania possibilita essa experiência com o sagrado, 

pois, ele vivencia uma “região pura”, transcendendo o estado profano.  

A água é outra simbologia sagrada encontrada em Santa Cruz dos Milagres, 

porquanto, para Eliade, ela já existia antes da Terra
102

. Assim como a “Montanha cósmica” 

103
e sagrada, o mito da água é encontrado em diversas civilizações e temporalidades. 

Começaremos citando o mito de sacrifício e ressurreição de Ísis e Osíris
104

, no antigo Egito. O 

mito do rio primordial, das águas sagradas também remonta ao Nilo antigo. São atribuídos as 

suas águas, sacrifícios, ressurreição, bênçãos, sacralidade, longevidade, memória
105

. Essa 

relação é percebida também nas culturas ao redor do Tigre e Eufrates, marcando um constante 

ciclo de morte e ressurreição, seguindo os movimentos das águas na Mesopotâmia. 

Encontramos em Schama várias citações dos poderes curativos das águas do Nilo, 

como “cura a dor nos rins, [pois] não existe nada mais doce, [...]”
106

, representando uma 

dádiva dos próprios deuses sendo manifestada naquelas águas.  Ele nos fala que “as culturas 

clássicas do Oriente e do Oriente Próximo viam os rios sagrados como elos temporais e 

topográficos.”
107

, como também “constituía um verdadeiro milagre da criação divina” 
108

. 

O rio Jordão constitui-se como o rio sagrado de uma prática judaico-cristã, 

carregado de um simbolismo providencial. No momento de sua elevação como rio sagrado 

construiu-se um contraponto ao Nilo antigo. Como nos fala mais uma vez Schama
109

 que 

 

O Jordão saciara a sede de eremitas, evangelistas, profetas, homens que 

fugiram ao barro comum da humanidade e a seus vícios ao passo que o Nilo 

propiciava o luxo e a vaidade. Toda a epopeia da libertação dos hebreus, tal 

como o Êxodo a descreve, fora uma fuga do Nilo para o Jordão; um passado 

de idolatria e servidão submerso com os carros do faraó, uma vida nova de 

liberdade e santidade consagrada pela travessia do rio judeu. Suas águas 

eram de Jeová, não de Osíris; rápidas, iradas, purificadoras [...]. 
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A sacralidade da água é, continuamente, descrita nas diversas sociedades, pois a 

vida e seus elementos constituem-se sagrados, uma sacralidade cósmica. A água no mito 

judaico-cristão está intrinsecamente ligada ao mito do rio primordial, descrito no livro do 

Gênesis (2, 13), como saído do próprio Paraíso, o Éden, na base da Árvore da Vida.  

Em fins do século XV e início do XVI houve uma mitificação das fontes 

europeias, um retorno ao mito da criação, do manancial sagrado, do rio primordial, “união de 

bondade, beleza e sabedoria misticamente revelada, a coisa mais próxima dos segredos da 

Criação que se pode apreender, mesmo por meio da metafísica”
110

. As fontes representam os 

rios sagrados, como o Nilo, o Eufrates, o Ganges e o Jordão, com suas águas primordiais, do 

início da criação do mundo por Deus, ou pelos deuses. A Europa busca construir uma forma 

mais íntima com o sagrado por meio da representação das águas primordiais nas fontes de 

seus parques, fossem eles públicos ou privados. 

Citemos Schama
111

 mais uma vez, pois ele faz uma análise do período que as 

fontes representavam traços dos grandes rios sagrados. Ele nos diz que 

 

[...], as fontes desempenhavam papel importante na iconografia da Igreja. Se 

a Árvore da Vida figurava como ancestral arquetípico da cruz, um rio 

brotava de suas raízes para o mundo e nas iluminuras medievais geralmente 

alimentava o Poço da Vida. É assim que uma fonte ocupa posição central no 

famoso tríptico do Cordeiro de Deus elaborado pelos irmãos Van Eyck [...]. 

Com muita frequência a fonte, ou poço da vida, assinalava o ponto de 

encontro das nações, crentes e descrentes; quase como se fosse um rio que, 

como o Nilo, corria entre os mundos pagão e cristão. E, de acordo com a 

mesma tradição pré-cristã, alimentavam a fonte líquidos mutáveis– sangue, 

vinho, água. 

 

A simbologia das águas primordiais atravessou o Atlântico, chegando ao Brasil 

por meio dos religiosos que aqui abordaram. Juntamente a uma riqueza de símbolosindígenas 

e africanos, a religiosidade de Santa Cruz dos Milagres é formada, pois encontramos o poço 

d’água dos milagres e o rio São Nicolau, mananciais que nunca secaram, nem em períodos de 

forte estiagem. O olho d’água dos milagres nasce em meio às rochas, uma relação com os 

quatro rios do paraíso, que nascem e “retornam a sua nascente única e misteriosa: a rocha da 

Criação”
112

. 
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Mircea Eliade também nos fala sobre o simbolismo aquático, pois, “o contato com 

a água comporta sempre uma regeneração por um lado, porque a dissolução é seguida de um 

novo nascimento”. Por outro lado, porque a imersão fertiliza e multiplica o potencial da vida. 

O ritual do batismo participa da simbologia aquática, sendo ele simbolizando um 

nascimento em Cristo, na cultura cristã, sendo a imersão nas águas “equivale [...], a uma 

criação, de uma nova vida ou de um ‘homem novo’”
113

. A água, para essa prática religiosa, 

tem o poder de regeneração, de renascimento. 

A água santificada é encontrada em Santa Cruz, no poço d’água dos milagres, 

onde pessoas bebem de sua água para curar doenças; banham com suas águas para afastar 

qualquer tipo de infortúnio, maus espíritos; renovarem suas forças para o retorno as suas vidas 

cotidianas, para fortalecer suas lidas, pois, mais uma vez, estarão longe das bênçãos de Santa 

Cruz dos Milagres, sua santa de devoção. A água lava os pecados, purifica e regenera corpo e 

espírito do homem religioso. 

Eliade
114

 nos fala que, 

 

Toda água natural adquire, pois, pela antiga prerrogativa com que foi 

honrada em sua origem, a virtude da santificação no sacramento, se Deus for 

invocado sobre ela. Logo que se pronunciam as palavras, o Espírito Santo, 

descido dos Céus, pára sobre as águas, que ele santifica com sua 

fecundidade; as águas assim santificadas impregnam-se, por sua vez, da 

virtude santificadora... O que outrora curava o corpo cura hoje a alma; o que 

trazia a saúde no Tempo traz a salvação na eternidade. 

 

Em Santa Cruz a água continua curando os males do corpo e da alma. Como 

falamos anteriormente, os devotos encaminham-se ao poço d’água dos milagres para beber da 

água santificada pelo próprio Espírito Santo. Sua água benta é levada como presente para 

parentes e amigos próximos. Os devotos que residem no município todos os dias banham-se 

com suas águas, pois, para eles, a água cura os males e renova o espírito.  

Para o homem religioso, especificamente em Santa Cruz dos Milagres, “a 

sacralidade é uma manifestação completa do Ser”
115

. Suas revelações cósmicas sagradas estão 

intimamente ligadas às revelações primordiais, encontrando-se num passado distante de 

religiosidade absoluta, onde todos os acontecimentos eram explicados pelo pensamento 

religioso. 
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O último símbolo religioso encontrado em Santa Cruz dos Milagres é a cruz, a 

própria hierofania. Sua simbologia remonta, podemos dizer, do “tronco de uma árvore da 

goma, ‘que’ Numbakula moldou o poste sagrado”
116

, pois, para a tribo dos achilpa, “esse 

poste representa um eixo cósmico, posto que foi à volta dele que o território se tornou 

habitável, transformou-se num mundo” 
117

. O movimento religioso de Santa Cruz dos 

Milagres começou com a retirada de galhos de madeira, pau de chapada, que formou a cruz, a 

hierofania. Para sua população, a hierofania inaugura um espaço diferente do que existia 

anteriormente, a sua espacialidade torna-se sagrado, pois ele se manifesta naquele território 

por meio da cruz. 

Para Eliade, existe uma “sequência de concepções religiosas e imagens 

cosmológicas que são solidárias e se articulam num ‘num sistema”
118

, são eles o lugar 

sagrado, com sua espacialidade sagrada; o espaço sagrado propicia uma abertura entre o Céu e 

a Terra, caracterizando uma rotura; essa comunicação se dá por meio de “imagens referentes 

todas elas ao Axismundi: o pilar, a escada, a montanha, a árvore”
119

, tornando possível a 

comunicação direta com sagrado. Ora, estão presentes as simbologias do pilar e da árvore 

sagradas na cruz de Santa Cruz. Existe uma escadaria de 311 degraus que leva ao santuário e 

a cruz sagrada; e a montanha na qual se encontra no seu topo a igreja que abriga a hierofania, 

e constitui o lugar mais próximo do Céu. O devoto, ao percorrer todo o conjunto de 

simbologias religiosas entra em contato direto com o sagrado presente em Santa Cruz dos 

Milagres. 

A cruz de Santa Cruz também nos remete as árvores sagradas e suas florestas 

sagradas que Schama nos descreve, onde o carvalho era a árvore sagrada por excelência. 

Encontramos referências a sacralidade das Grandes Árvores no continente americano, onde a 

floresta das sequoias norte americanas tinha sido “herdadas diretamente do Criador, sem 

intermédio de pretensões humanas”
120

. Cria-se a paisagem do bosque catedral, onde a 

natureza é sagrada, tocada pelo Divino, pelo próprio Deus cristão. A persistência de uma 

natureza mítica permanecia por meio das florestas sagradas, das cruzes sagradas, se 

manifestando em Santa Cruz dos Milagres, no interior do Piauí.  

Esses símbolos são herdados da antiguidade e transferidos ao longo de gerações 

para a cultura Ocidental. A simbologia da cruz verdejante representa o renascimento, a 

ressurreição de Jesus Cristo, sendo “só quando as tradições bíblicas e apócrifas da Árvore da 
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Vida foram enxertadas no culto da Cruz, no entanto, é que surgiu uma teologia vegetal cristã 

genuinamente autônoma” 
121

.  

Schama
122

nos faz refletir sobre a analogia entre o ciclo vegetal e a teologia de 

sacrifício e imortalidade. Para ele 

 

Por que o cristianismo negaria a si a irresistível analogia entre o ciclo vegetal 

e a teologia de sacrifício e imortalidade? Se tivesse adotado um ascetismo 

rigoroso, o cristianismo seria a única religião do mundo a rejeitar o 

simbolismo arbóreo; pois não havia nenhum culto em que as árvores 

sagradas não atuassem como símbolos de renovação. Mesmo uma lista 

sumária incluiria o haoma persa cuja seiva conferia a vida eterna; o Kien- 

mou chinês, a Árvore da Vida [...]; a Árvore da Sabedoria budista, de cujos 

quatro galhos fluem os grandes rios da vida; o lótus muçulmano, que 

assinala a fronteira entre o entendimento humano e o reino do mistério 

divino; [...]. 
 

Esses são os arquétipos encontrados na religiosidade de Santa Cruz dos Milagres, 

simbologias que diferem a sua espacialidade e conferem o sagrado àquele município. Santa 

Cruz, com seu morro sagrado, sua escadaria sagrada, sua água sagrada e sua hierofania, a 

manifestação do sagrado na cruz. 

 

2. CULTURA E RELIGIOSIDADE POPULAR: as manifestações do sagrado em Santa 

Cruz dos Milagres como elemento histórico. 

 

Como área do conhecimento a história tem passado por significativas 

transformações significativas, principalmente nas últimas décadas permitindo com isso, 

trabalhar novos objetos, novas problemáticas e abordagens diversificadas.  

No campo da historiografia religiosa não tem sido diferente. O tratamento antes 

restrito ao interior das instituições religiosas foi se deslocando para o estudo de suas práticas, 

num vigoroso leque de novas possibilidades, rompendo com as prerrogativas anunciadas pelo 

cientificismo, que a partir de meados do século XIX, pressagiava que, quanto mais o mundo 

absorvesse ciência e erudição, menor seria o papel da religião. 

Os historiadores têm incorporado aos seus estudos as contribuições teóricas 

metodológicas das pesquisas no campo da história cultural, explorando nesse contexto, 

variados aspectos das manifestações religiosas populares. 
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Nesse contexto dialogamos com Geertz
123

 que chama a atenção para uma proposta 

de interação entre a história e a antropologia. Ele afirma que neste sentido esta relação 

permite selecionar informantes, realizar entrevistas, transcrever textos, mapear campos e, 

assim por diante. Assim, estudar os devotos de Santa Cruz dos Milagres numa perspectiva 

histórica, porém em permanente diálogo com a antropologia permitirá compreender de forma 

mais apurada, as redes de significados e significantes que foram criadas, sentidas e 

vivenciadas por aqueles que buscam a sua “madrinha” para apoiá-los diante dos reveses que a 

vida apresenta: a Divina Santa Cruz. 

O olhar sobre as práticas religiosas nos revela múltiplas dimensões. A 

religiosidade popular encontra-se inserida no contexto da cultura e segundo Brandão
124

 

Ali ela aparece viva e multiforme e, mais do que em outros setores de 

produção de modos sociais da vida e dos seus símbolos, ela existe em franco 

estado de luta acesa, ora por sobrevivência, ora por autonomia, em meio a 

enfrentamentos profanos e sagrados entre o domínio erudito dos dominantes 

e o domínio popular dos subalternos. 

 

Sendo assim o campo do sobrenatural surge como uma abertura para a 

compreensão do sistema cultural. Cultura popular e religião desdobram-se em distintas 

maneiras de ser e de se expressar, proporcionando uma fluidez das fronteiras sociais. 

Historicizar a representação da fé e do divino é tarefa difícil, mas, que se torna 

possível na medida em que entendemos a forma por meio da qual ocorre um diálogo entre a 

vida social de homens e mulheres comuns com o sobrenatural. 

Certeau
125

 assevera que as manifestações populares religiosas constituem 

acontecimentos que a um só tempo estruturam e resgatam o homem fazendo-o deparar-se com 

sua capacidade de deixar emanar seu potencial de existência na sociedade, posto que, pelas 

artes de fazer ele inventa o cotidiano.  

Certamente, para chegarmos a uma possibilidade de compreensão do mundo da 

devoção é necessária uma análise dos elementos que compõem esse universo. E como 

proceder? Problematizando a fé dos sujeitos, mas, sem questionar suas representações. Afinal 

para os devotos é a fé que direciona suas vidas gerando significados e, apontando soluções 

para seus problemas.  Assim, para que esse mundo surja diante de nós é imprescindível 

provocar um diálogo constante entre teoria e fonte. 

 

2.1. Cultura, cultura popular, religiosidade e sagrado. 
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As reflexões concernentes às afinidades dos homens com o divino abriu um 

discussão sobre questões ligadas à conceituação e à interpretação da cultura e cultura popular. 

Na medida em que a experiência do sagrado vai sendo apropriada de modos diversos pelos 

grupos ou por indivíduos, observa-se uma multiplicidade de estilos e de entendimentos.  

Cada sistema cultural está em constante transformação, sendo necessário, perceber 

as diferenças que advêm no bojo desse mesmo sistema com o objetivo de evitar preconceitos 

e choques entre grupos sociais.  

A ideia de cultura e de cultura popular é trabalhada sob a perspectiva da noção de 

pluralidade apontada por Roger Chartier. Essa noção de cultura popular para efeito desse 

trabalho é discutida por Roger Chartier
126

, que afirma: 

 

É, portanto, inútil querer identificar a cultura popular a partir da distribuição 

supostamente específica de certos objetos ou modelos culturais. O que 

importa, de fato, tanto quanto sua repartição, sempre mais complexa do que 

parece, é sua apropriação pelos grupos ou indivíduos. Não se pode mais 

aceitar acriticamente uma sociologia da distribuição que supõe 

implicitamente que à hierarquia das classes ou grupos corresponde uma 

hierarquia paralela das produções e dos hábitos culturais. Em toda sociedade, 

as formas de apropriação dos textos, dos códigos, dos modelos 

compartilhados são tão ou mais geradoras de distinção que as práticas 

próprias de cada grupo social. O "popular" não está contido em conjuntos de 

elementos que bastaria identificar, repertoriar e descrever. Ele qualifica, 

antes de mais nada, um tipo de relação, um modo de utilizar objetos ou 

normas que circulam na sociedade, mas que são recebidos, compreendidos e 

manipulados de diversas maneiras. Tal constatação desloca necessariamente 

o trabalho do historiador, já que o obriga a caracterizar, não conjuntos 

culturais dados como "populares" em si, massas modalidades diferenciadas 

pelas quais eles são apropriados. 

 

 

De acordo com o autor no conjunto dos estudos de cultura popular é 

imprescindível perceber as práticas culturais desse popular, em um contexto de relação onde 

os sentidos são ordenados e apregoados como momento ativo de assimilação. No que 

concerne aos devotos de Santa Cruz identificamos práticas culturais ricas de um imaginário 

religioso que propicia a visualização de significados diversos. 

Um aspecto de extrema importância que vale destacar é que o contato mantido 

com os devotos de Santa Cruz nos demonstrou o quanto é extraordinário a consciência que 

eles próprios têm de suas práticas. Daí é importante ressaltar que necessariamente não é 

pretensão nossa dar voz a esses personagens e sim, compreender essas vozes inseridas no 
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contexto social. Essa postura se opõe à ideia de que somente o pesquisador poderia dar voz a 

essas pessoas como se as mesmas dependessem dele para serem inseridas na História. 

No que concerne ao conceito de cultura popular, Chartier
127

 afirma que o mesmo 

de ser buscado na apropriação que os grupos fazem dos objetos culturais, ou seja, nos 

significados que certos grupos atribuem a esses objetos. Para esse autor, é necessário 

“postular que existe um espaço entre a norma e o vivido, entre a injunção e a prática, entre o 

sentido visado e o sentido produzido, um espaço onde podem insinuar-se reformulações e 

deturpações.”. 

Para Certeau
128

 a cultura popular se apresenta diferentemente: “ela se formula 

essencialmente em “artes de fazer” isto ou aquilo.” As práticas revelam “uma maneira de 

pensar investida numa maneira de agir, uma arte de combinar indissociável de uma arte de 

utilizar.”.  

Apesar das diferenças teóricas existentes entre os autores, importa ressaltar que 

eles procuraram se despojar de certas visões tradicionais que recaíam sobre a noção de cultura 

popular. Ao invés de partirem de uma noção pré-concebida do “popular”, eles buscaram 

demonstrar a importância de reconstituir o contexto histórico dessas análises. Além desse 

aspecto, os estudos culturais procuraram romper também com a visão de uma “cultura do 

povo” totalmente oposta à “cultura da elite”.  

Seguramente, o conceito de cultura popular fornece subsídios teóricos para 

compreendermos melhor o significado das práticas religiosas dos devotos da Divina Santa 

Cruz. O espaço sagrado é compartilhado tanto por membros da elite quanto pelos das camadas 

populares. O “popular” está relacionado, neste trabalho, com um conjunto de práticas que 

revelam como os indivíduos se utilizam de certas regras para outros fins
129

.  

Para compreender o sentido que a Divina Santa Cruz assume diante de seus 

devotos é necessário situar as relações entre esses e a religiosidade popular. Tal fato deve-se a 

essa forma de representação que pode trazer esclarecimentos sobre os significados que a 

religião assume no imaginário popular, no contexto da sociedade.  

Não são poucas as dificuldades que se colocam para os historiadores que 

pretendem conhecer como os homens comuns, os anônimos do passado, concebiam o mundo 

e organizavam sua cultura. Apesar de muito afirmado, é preciso enfatizar que a cultura 
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popular é uma “presa esquiva” e o historiador parece estar condenado a conhecer apenas seus 

fragmentos e indícios
130

. 

Portanto a necessidade de reiterar a importância da cultura popular como fonte 

que possibilita uma investigação por meio da imagem de uma cruz permite entrar em contato 

mais direto com certos aspectos da religiosidade popular. Nesse sentido, a prática dos devotos 

de Santa Cruz desvenda também a relação entre a religião vivida e a exigida pela Igreja 

oferece ao historiador a possibilidade de responder a uma série de questões. A Divina Santa 

Cruz revela atitudes do homem diante do sobrenatural, bem como a relação que estabelecem 

com a santa considerada como “a madrinha” que os acode nos momentos de maior aflição. 

Rudolf Otto
131

 entende que a religião se cria, na experiência do ser humano com o 

sagrado. Para ele, o sagrado é uma categoria que demonstra a manifestação do poder divino. 

A essência de qualquer religião é a experiência de uma realidade. Este fenômeno se constitui 

em uma realidade absolutamente diferente da natural. A religiosidade por sua vez é um 

procedimento que busca respostas para aquilo que inquieta, mas, que ao mesmo tempo fascina 

e assusta. Para o autor entender a religiosidade é compreender o modo pelo qual esta resposta 

do ser humano ao sagrado se articula. 

Para Bauman
132

, religião “[...] é o nome que damos à atividade que nos permite 

sentir que estamos em contato com esse mundo [...] além de nós próprios, que 

indubitavelmente é um mundo da imaginação, da fantasia projetada e da sensibilidade do 

espírito inconsciente”. Significa que as coisas e os seres sagrados resguardariam o indivíduo e 

seu grupo. Dessa forma a religião representa a consciência da incapacidade humana, e quando 

essa fraqueza é admitida busca-se uma solução que consiste num processo onde as pessoas 

estabelecem relações com a realidade e os poderes que consideram sobrenaturais e transcendentes, 

dando lugar a uma relação de dependência.  

A religiosidade é a expressão de que a consciência humana registra uma relação com 

o inexprimível, onde demonstra confiança para com estes poderes que lhe são transcendentes. 

Nesse contexto surge o sagrado valoroso, sólido, real. 

 

 

2.2. Hierofania: manifestações do sagrado como elemento histórico em Santa Cruz 

dos Milagres 
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Hierofania, conceito criado pelo romeno Mircea Eliade, define a manifestação do 

sagrado em uma determinada espacialidade. Para o autor, antes da hierofania, o espaço não é 

significante, sendo profano. Sagrado e profano estão em oposição. Como experiência 

fundante, a hierofania se apresenta ao ser humano, possibilitando uma vivência no sagrado e 

em uma espacialidade consagrada por meio de uma rotura terrestre, criando um centro, local 

onde o homem religioso entra em contato direto com o sagrado. A hierofania pode ser 

percebida como modificadora de uma determinada territorialidade, pela irrupção do sagrado, 

sendo sempre uma experiência fundante e/ou transformadora.   

Ele trabalha com categorias de sagrado e profano; hierofania; espaço sagrado e 

espaço profano; centro do mundo, homem religioso e não religioso; cosmogonia; mito; ritos, 

entre outros. Essas categorias, em sua grande maioria, estão em oposição em suas obras, em 

sua obra O sagrado e o profano: a essência das religiões faz uma rápida análise da 

contribuição de outros teóricos que estudaram a História das Religiões, como Rudolf Otto, 

que analisou as modalidades da experiência religiosa no seu livro Das Heilige, de 1917. Otto 

voltou-se para a experiência irracional do ser humano com o sagrado, uma experiência com o 

“Deus vivo”. Otto percebia esse Deus com “um poder terrível, manifestado na cólera divina”, 

denominando essa experiência de mysteriumtremendum, vindo acompanhado de majestas, de 

um misteriumfascinans. As vivências que o homem mantém com Deus, ele denomina de 

numinosas. Eliade nos diz que “o sagrado manifesta-se sempre como uma realidade 

inteiramente diferente das realidades naturais”, pois o ser humano é incapaz de expressar por 

meio da linguagem sua experiência com o sagrado, onde esses termos tentam demonstrar tal 

vivência. 

Mircea Eliade nos propõe discutir “o sagrado em sua totalidade” e o define em 

oposição ao profano, como comentado anteriormente. O sagrado, para Eliade, faz parte de 

uma realidade diferente do cotidiano do homem não religioso, pois esse homem moderno 

escolheu viver em um mundo dessacralizado, inserido em um universo profano, amorfo. O 

homem religioso, que ele denomina homo religiosus, escolhe viver em um mundo 

impregnado do sagrado, no que Eliade chama de “centro do mundo”, “umbigo do mundo”, 

pois o homo religisus “experimenta a necessidade de existir sempre num mundo total e 

organizado”
133

. O autor caracteriza como “Centro do mundo” o local onde o homem religioso 

experimenta o contado direto com o sagrado, existindo, assim, uma rotura, abertura, entre o 

espaço sagrado e o profano. Esse “Centro” pode abrir comunicação direta com o Céu e 

também com as regiões inferiores, segundo Eliade. A presença de uma hierofania possibilita 
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essa rotura em “lugar santo, casa cultural, cidade, ‘Mundo’”
134

. Esses espaços sagrados são 

representados pela Montanha Cósmica, as cidades santas, os santuários, a Árvore cósmica, o 

Pilar sagrado, sendo sua territorialidade diferenciada pela presença da sacralidade. Esse 

espaço não pode ser identificado pelo espaço geométrico, “mas de um espaço existencial e 

sagrado, que apresenta uma estrutura totalmente diferente e que é suscetível de uma 

infinidade de roturas e, portanto, de comunicações com o transcendente”
135

. No seu 

pensamento, todo o universo é passível de torna-se uma hierofania, manifestar o sagrado em 

sua plenitude. 

Para Eliade,“[...] o Centro é justamente o lugar onde se efetua uma rotura de 

nível, onde o espaço se torna sagrado, real por excelência. Uma criação implica 

superabundância de realidade, ou, em outras palavras, uma irrupção do sagrado no mundo”
136

. 

Eliade afirma que toda hierofania significa uma realidade verdadeira, para 

compreendê-la como o real absoluto [...], o significativo, o forte, o único fundador do mundo 

somente se torna possível na medida em que ele é colocado em fundador do mundo somente 

se torna possível a oposição ao profano, o não-realidade, a relatividade, o caos”
137

. 

A hierofania rompe a homogeneidade do espaço em que é identificada, 

possibilitando o surgimento do sagrado naquela espacialidade específica. 

 

Uma pedra, por exemplo, ao ser hierofanizada, adquire significados novos, 

porém, não totalmente desvinculados de sua natureza. Assim é provável que 

ela indique para o aspecto da imutabilidade do transcendente. Mas, se 

podemos falar em limitação do transcendente, é porque os objetos 

consagrados não conseguem comunicar todos os possíveis significados da 

experiência religiosa simultaneamente e independentemente de sua natureza. 
138 

 

Para Eliade, o sagrado e o profano estão em infinita oposição, pois o profano não 

é passível de confundir-se com o sagrado, caracterizando um movimento dialético. A 

hierofania cria uma temporalidade diferenciada, sendo esse tempo, para o homem que vive o 

sagrado, não homogêneo, tão pouco contínuo, existindo uma quebra na sua permanência. O 

tempo das festas religiosas é a máxima do tempo sagrado, onde o rito é rememorado por seus 

praticantes. Eliade nos esclarece a particularidade do tempo mítico.[...] o tempo sagrado é por 
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sua própria natureza reversível, no sentido em que é, propriamente falando, um Tempo mítico 

primordial tornado presente. Toda festa religiosa, todo Tempo litúrgico, representa a 

reatualização de um evento sagrado que teve lugar num passado mítico, “nos primórdios”. 

Seguindo o pensamento de Eliade, o lugar da hierofania está, na verdade, no 

próprio ser humano, não negando objetos sacralizados, mas enfatizando que é por meio da 

relação do homem que a relação hierofânica se realiza. Nesse sentido, a hierofania é composta 

por homens e os elementos da natureza. 

Nessa perspectiva encontra-se Euclides Marchi, pois, 

 

[...]. Sem pensar em esgotar qualquer um desses dois conceitos, pode-se 

considerar a religião como o conjunto das atitudes e atos pelos quais o 

homem se prende e se liga ao divino ou manifesta sua dependência em 

relação a seres invisíveis tidos como sobrenaturais. Por sua vez, a 

religiosidade é vista como um comportamento pessoal e intransmissível, 

alheia ao debate, às igrejas, às instituições religiosas
139

. 

 

Observamos que o homem tem uma necessidade de buscar uma relação com o 

divino, buscando mediar essa relação em espaços que ele denomina e legitima como sagrado, 

sendo esses espaços: igrejas, terreiros, templos, ou outros territórios com a mesma 

representação religiosa. Esse homem religioso busca uma mediação direta com o sagrado, 

com sua hierofania legitimada por sua prática religiosa. Ele a reconhece e se reconhece nessa 

relação de intimidade, pois o mito é rememorado por meio do seu rito. 

A manifestação do sagrado está acompanhada de um mito de fundação, e Eliade 

nos oferece diversos exemplos desses mitos. Para ele “nada pode substituir o exemplo, o fato 

concreto”
140

 da criação do espaço sagrado e do seu mito de criação e a experiência com o 

sagrado de uma determinada sociedade tradicional, pois o mito representa uma “história 

verdadeira” e “extremamente preciosa por seu caráter sagrado, exemplar e significativo”
141

.   

Eliade define mito sendo uma história sagrada, pois 

 

ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso 

do “princípio”. Em outros termos, o mito narra como, graças às façanhas dos 

Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, 

o Cosmo, ou apenas um fragmento [...]
142

.  
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Observamos que a narrativa dos devotos de Santa Cruz dos Milagres em torno de 

sua hierofania, a cruz feita de pau de chapada manifesta o próprio sagrado, pois ela é sua santa 

de devoção, e, encontramos a figura do beato, que surge na região em uma fazenda chamada 

Jatobá; encontra um vaqueiro da mesma fazenda e solicita que ele o acompanhe ao alto de 

uma serra e fure um buraco em um chão coberto de lajeiro, um local de difícil perfuração. 

Enquanto isso o beato se encaminha a uma árvore abundante na região e retira dois galhos, 

formando uma cruz. O beato sobe a serra e encontra o vaqueiro com a tarefa solicitada não 

realizada. Então ele se abaixa, passa o dedo na boca e desenha um círculo no chão lajeado e 

retira um pedaço da pedra com muita destreza, e fixa a cruz na serra. O vaqueiro espantado 

com aquele ato ouve o beato profetizar que aquele que recorrer à cruz alcançará todas as 

graças solicitadas, pois aquela cruz é sagrada. 

O beato chama o vaqueiro para descer a serra para mostrar uma nascente que, até 

o momento da revelação, lhe era desconhecida. Mais uma fez o beato profetiza que aquele que 

beber daquela água e pedir a santa cruz fixada no alto da serra alcançará todas as graças 

alcançadas, pois aquela água também era milagrosa. Após anunciar a presença do sagrado 

naquela espacialidade o beato simplesmente desaparece.  

Observamos, nesse momento da narrativa, que o tempo que Eliade denomina de 

profano é quebrado, passando a dar lugar a uma nova temporalidade, o tempo sagrado. O 

autor denomina esse ato como rotura, quando é manifestada uma ligação direta entre a terra e 

o Céu, por meio de sua hierofania local.  

No caso de Santa Cruz dos Milagres existe uma hierofania, a cruz, e um mito de 

criação, o beato que chega à localidade anunciando a presenta do sagrado. Há um Ente 

Sobrenatural, que é o beato, que surge na região inesperadamente, e desaparece de forma 

desconhecida, pois o vaqueiro o procura e não o encontra mais.  

Mais uma vez recorremos a Eliade para legitimar nossa compreensão sobre a 

manifestação do sagrado em Santa Cruz dos Milagres, pois toda hierofania, no momento de 

sua manifestação, instaura um “ponto fixo” absoluto, um “Centro” do mundo, onde ocorreu 

uma revelação do sagrado, fazendo uma oposição ao profano e sua espacialidade. Para Eliade,  

 

O espaço sagrado tem um valor existencial para o homem religioso; porque 

nada pode começar, nada se pode fazer sem uma orientação prévia – e toda 

orientação implica a aquisição de um ponto fixo. É por essa razão que o 

homem religioso sempre se esforçou por estabelecer-se no “Centro do 

Mundo”. Para viver no mundo é preciso fundá-lo - e nenhum mundo pode 

nascer no “caos” da homogeneidade e da relatividade do espaço profano. A 

descoberta ou a projeção de um ponto fixo – o “Centro” – equivale à Criação 



do Mundo, [...], o valor cosmogônico da origem da orientação ritual e da 

construção do espaço sagrado. 
143

 

 

Na nossa compreensão, a criação de um ponto fixo em Santa Cruz dos Milagres, 

como nos apresenta acima Eliade, se manifesta por meio de sua hierofania, a cruz, que 

determinou um espaço sagrado e que levou a elevação de sua primeira capela, que foi 

construída pela população que legitimou sua sacralidade, pois para um crente, o homo 

religiosus, a igreja pertence a uma espacialidade diferente da rua que ela está localizada. Para 

esse homem o limiar da espacialidade sagrada é representado pela porta, sendo essa divisora 

do mundo sagrado e do mundo profano. Em Santa Cruz, no interior de sua igreja encontra-se 

sua hierofania, no qual o tempo profano é anulado e o devoto encontra-se diante de sua santa 

de devoção, vivenciando sua comunicação entre o Céu e a terra por meio de sua hierofania, 

visto que para o devoto “o sagrado é o real por excelência”
144

. Para ele Santa Cruz dos 

Milagres representa “mover-se unicamente num mundo santificado, quer dizer, num mundo 

sagrado”
145

. Esses devotos passam a se fixar no local que foi denominado como Milagres, 

posteriormente Olho D’Água dos Milagres, até receber sua atual denominação, Santa Cruz 

dos Milagres. 

Diante do exposto, afirmamos que Santa Cruz dos Milagres pode ser 

compreendida como possuidora de uma hierofania e que essa manifestação do sagrado 

singulariza sua espacialidade, criando uma rotura, como nos fala Eliade, entre a terra e o Céu, 

possibilitando um canal de comunicação entre o homem comum e Deus. Onde o homem 

religioso satura-se do sagrado por meio de sua permanência com sua hierofania, chamada de 

minha Santa Cruz dos Milagres. 

Pode-se inferir que a tradição de lutas religiosas pode introduzir numa cultura 

religiosa minoritária fortes traços emocionais que se superpõem à religiosidade dogmática e 

mesmo intelectual. 

Continuando nossas considerações teceremos comentário sobre o símbolo 

religioso. Ele expressa essa mesma característica das hierofanias; como coloca Alves
146

 “é 

testemunha das coisas ainda ausentes”. Dessa forma, não haveria experiência do sagrado caso 

este não se limitasse a uma realidade sensível vivida pelo homem religioso através do 

símbolo, seja este uma hierofania (elemento natural do cosmo), seja este um objeto profano.  
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No pensamento de Eliade, mesmo manifestando o sagrado, qualquer objeto se torna 

outra coisa, porém continua a ser ele mesmo. Desta forma, mesmo uma pedra sagrada nunca 

deixaria de ser pedra em si, já que, se ela for vista com o olhar profano, nada evidenciará 

diferença das demais pedras. Uma pedra para ser sagrada deve cumprir o papel de mediação 

com o sagrado, só desse modo ela trans-significa; ou seja, “a sua realidade imediata 

transmuda-se numa realidade sobrenatural”
147

. Sendo assim, não é qualquer objeto ou 

elemento da natureza que pode ter o caráter simbólico de evidenciar uma realidade 

sobrenatural. Um objeto só ganha o status de símbolo quando este possui certas características 

que “falam” de algum aspecto do sagrado. Em outros termos, “É a maneira de se manifestar 

ou a forma de um objeto e a maneira de agir de um ser vivente (uma árvore, um animal ou um 

ser humano) o que conduz a outro aspecto do sagrado, manifestado justamente sobre essa 

dimensão”
148

. 

Quando o sagrado se manifesta por uma hierofania qualquer, não só há rotura na 

homogeneidade do espaço, como também revelação de uma realidade absoluta, que se opõe à 

não realidade da imensa extensão envolvente. A manifestação do sagrado funda 

ontologicamente o mundo. Na extensão homogênea e infinita onde não é possível nenhum 

ponto de referência, e onde nenhuma orientação pode efetuar-se, a hierofania revela um 

“ponto fixo” absoluto, um centro. 

Percebe-se que, a partir da estruturação do conceito de sagrado em Eliade a diferença 

entre um objeto profano ou sagrado é meramente uma questão de posicionamento com relação 

a este.  

A história demonstra que o sagrado e o profano são duas modalidades de ser no 

mundo,  

duas situações existenciais assumidas pelo homem ao longo da sua história. 

Esses modos de ser no mundo não interessam unicamente à história das 

religiões ou à sociologia, não constituem apenas o objeto de estudos 

históricos, sociológicos, etnológicos. Em última instância, os modos de ser 

‘sagrado e profano’ dependem das diferentes posições que o homem 

conquistou no Cosmo, e, consequentemente, interessam não só ao filósofo, 

mas também a todo investigador desejoso de conhecer as dimensões 

possíveis da existência humana.
149

 

 

Deste modo, Eliade afirma que há dois modos de ser no mundo. Para a consciência 

moderna, um ato fisiológico não é mais do que um fenômeno orgânico, mesmo que ainda 
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esteja repleto de tabus. Mas, para o primitivo, tal ato nunca é simplesmente fisiológico; é, ou 

pode se tornar um sacramento, ou seja, uma comunhão com o sagrado. 

A análise do sagrado a partir das hierofanias, Eliade
150

estrutura esse conceito também 

a partir da análise do espaço e do tempo sagrado. Para ele, o homem religioso pensa o espaço 

de maneira heterogênea e o distingue em função de suas qualificações. Assim, o espaço 

sagrado, real e de forte significado, e aquele outro espaço, indefinido, sem qualquer expressão 

ou consciência, o espaço profano. Esta heterogeneidade do espaço, advinda da experiência 

religiosa, indica uma “experiência primordial”, homóloga à "fundação do mundo", pois é a 

ação do corte espacial que descobre e determina o "ponto fixo", o centro por meio do qual 

emana o sagrado como realidade absoluta. 

As afirmações de Eliade dão contam de um espaço sagrado que possui um valor 

existencial para o homem religioso: valor cosmológico de orientação ritual e da construção do 

espaço sagrado. Nessa perspectiva nada pode começar e nada se pode fazer sem uma 

orientação prévia; e toda orientação implica na aquisição de um ponto fixo. 

Sobre o espaço referente a experiência profana, todo ele é homogêneo e neutro. O 

espaço geométrico pode ser cortado e delimitado seja em que direção for. O que interessa à 

investigação segundo Eliade
151

 é a experiência do espaço tal como é vivida pelo homem não-

religioso, que assume unicamente uma experiência “profana”, purificada de toda 

pressuposição religiosa. O homem que escolheu a vida profana não consegue suprimir 

completamente o comportamento religioso. Até a essência mais dessacralizada conserva ainda 

traços de uma valorização religiosa do mundo. 

Analisando as afirmações de Eliade observamos que a revelação do espaço sagrado 

permite que se obtenha um “ponto fixo”, possibilitando a orientação na homogeneidade 

caótica, a “fundação do mundo”, o viver real. 

A não-homogeneidade do espaço, vivida pelo homem religioso, pode fazer apelo a 

qualquer religião. Eliade escolheu como exemplo uma igreja, numa cidade moderna.  

 
Para um crente, essa igreja faz parte de um espaço diferente da rua onde ela 

se encontra. A porta que se abre para o interior da igreja significa, de fato, 

uma solução de continuidade. O limiar que separa os dois espaços indica ao 

mesmo tempo a distância entre os dois modos de ser, profano e religioso
152

 

 

Deste modo, percebe-se que toda orientação implica a aquisição de um ponto fixo. É 

por essa razão que o homem religioso sempre se esforçou por estabelecer-se no centro do 
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mundo, e para viver no mundo é preciso fundá-lo e nenhum mundo pode nascer no caos da 

homogeneidade e da relatividade do espaço profano. No caso de Santa Cruz dos Milagres 

observa-se o fenômeno da comunicação entre esses dois mundos, mas, onde permanece o 

desejo de poder realizar a passagem do mundo profano para o mundo sagrado. “No interior do 

recinto sagrado, o mundo profano é transcendido”
153

. 

Isso ocorre em numerosas religiões, o templo estabelece uma abertura para o alto e 

assegura a comunicação como o mundo dos deuses. Desta forma, todo espaço sagrado dá a 

entender uma hierofania, uma invasão do sagrado que tem como resultado destacar um 

território do meio cósmico que o envolve e o torna qualitativamente diferente.  

O sagrado é o real por excelência, ao mesmo tempo poder, eficiência, fonte de vida e 

fecundidade. O desejo do homem religioso de viver no sagrado equivale, ao seu desejo de se 

situar na realidade objetiva, de não se deixar paralisar pela relatividade sem fim das 

experiências puramente subjetivas, de viver num mundo real e eficiente e não numa ilusão. 

Para o homem religioso todo o mundo é um mundo sagrado. Isso ocorre porque quando o 

sagrado se manifesta por uma hierofania qualquer a homogeneidade do espaço é quebrada e 

há a revelação de uma realidade absoluta
154

 

O homem religioso recebe a revelação de um lugar sagrado. O sagrado é o real por 

excelência, ao mesmo tempo poder, eficiência, fonte de vida e fecundidade. No desejo do 

homem religioso de mover-se unicamente num mundo santificado, ou seja, num espaço 

sagrado. Eliade afirma que não se deve crer que se trate de um trabalho humano, que é graças 

ao seu esforço que o homem consegue consagrar um espaço. O ritual pelo qual o homem 

constrói um espaço sagrado é eficiente à medida que ele reproduz a obra dos deuses. “[...] 

então logo nos daremos conta de que o “mundo” todo é, para o homem religioso, um ‘mundo 

sagrado “
155

. 

Quando o homem religioso no contexto do espaço homogêneo e neutro funda o seu 

mundo em uma definição de centro, que foi revelado por uma hierofania vê-se que o espaço 

sagrado é, acima de tudo, um ponto de referência para a vivência de um “cosmo” repleto de 

significações em oposição ao caos de uma realidade profana. Sobre a questão Eliade afirma 

 

À primeira vista, essa rotura no espaço parece consequência da oposição 

entre um território habitado e organizado, portanto ‘cosmizado’, e o espaço 

desconhecido que se estende para além de suas fronteiras: tem-se de um lado 

o ‘Cosmo’ e de outro um ‘Caos’. Mas é preciso observar que, se todo 
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território habitado é um ‘Cosmo’, é justamente porque foi consagrado 

previamente, porque, de um modo ou de outro, este território é obra dos 

deuses ou está em comunicação com o mundo deles
156

 

 

Assim é que ao ocupar um território já habitado por outros seres humanos, a tomada 

de posse como ritual deve, de qualquer modo, repetir a cosmogonia. Recorremos mais uma 

vez a Eliade que chama a atenção para a necessidade de entender que a cosmização dos 

territórios desconhecidos é sempre uma consagração. Ao se organizar um espaço, reitera-se a 

obra exemplar do divino. No que concerne a Santa Cruz dos Milagres o eixo cósmico, é 

representado pela Cruz que marcou um território tornando-o habitável transformando-se num 

“mundo sagrado”. É graças à existência da cruz sagrada que os devotos da divina Santa Cruz 

acreditam poder comunicar-se com o domínio celeste por meio de sua “madrinha”.  

Há muitos exemplos onde se percebe a retomada do simbolismo cósmico nas igrejas e 

santuários. Eliade entende que “a construção ritual do espaço é sublinhada por um triplo 

simbolismo”
157

, sendo o teto a representação do Céu; o soalho representa a terra; e as portas, 

janelas, paredes e cores significam as direções do espaço cósmico. 

Outra questão extremamente importante para a compreensão do sagrado tempo 

sagrado possui a mesma importância que o espaço sagrado tem na construção e constituição 

do Cosmo para o homem religioso. Seguindo uma estrutura semelhante, o tempo sagrado 

também está em oposição ao tempo profano, que é vivido continuamente e sem volta.  

“O tempo sagrado é, por sua própria natureza, reversível, no sentido em que é [...] um 

Tempo mítico primordial tornado presente.”
158

. O tempo sagrado é de modo indefinido 

recuperável, e repetível. Pode-se dizer que ele “flui”. É o tempo criado e santificado pelo 

divino. O tempo da criação é santificado pela presença da divindade. 

O tempo sagrado é periodicamente reatualizado nas religiões, é um tempo mítico, um 

tempo primordial, não identificável no passado histórico, um tempo original, no sentido de 

que brotou “de repente”, de que não foi precedido por outro tempo, pois nenhum tempo podia 

existir antes da aparição da realidade narrada pelo mito. 

No que concerne ao tempo Santa Cruz dos Milagres Oliveira
159

 nos conta que “Santa 

Cruz é lugar de romaria desde o século passado. Sua origem está envolta em lendas 

conservadas pela tradição oral popular. [...] conta-se que em um certo dia, de uma ano que não 

se sabe mais qual, chaga a fazenda Jatobá, um homem desconhecido”. O tempo vivido pelas 
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pessoas que contam a “história” é algo indefinido e segundo Eliade é, sobretudo em relação 

ao tempo vivido pelo homem religioso que podemos melhor entender a dicotomia entre 

sagrado e profano, uma vez que aí se faz presente, através de ritos, uma delimitação entre 

eles. 

 

O homem religioso vive assim em duas espécies de Tempo, das quais a mais 

importante, o Tempo sagrado, se apresenta sob o aspecto paradoxal de um 

Tempo circular, reversível e recuperável, espécie de eterno presente mítico 

que o homem reintegra periodicamente pela linguagem dos ritos
160

 

 

A busca do tempo original é, para o homem religioso, a repetição do ato criador 

divino. Esse encontro se faz através de múltiplas cerimônias, as festas periódicas, nas quais, 

pelo comportamento diferenciado daquele dos dias comuns, o homem busca a reatualização 

com o sagrado, consciente de que está executando os atos exigido pela divindade. “o Tempo 

mítico que o homem se esforça por reatualizar periodicamente é um Tempo santificado pela 

presença divina e num mundo perfeito”
161

. A Festa da Invenção, o encontro dos Santos e os 

festejos são cerimônias que demonstram a importância do tempo sagrado. 

Quando o homem religioso torna-se presente no campo do divino sai do seu tempo 

histórico, constituído pela soma dos eventos profanos e pessoais, e passa a participar de um 

tempo eterno, mítico, "o tempo da origem" porque não está integrado à duração temporal da 

existência do cotidiano. Satisfaz, portanto, seu desejo de aproximação com o divino: a sua 

necessidade de retorno à origem. 

A experiência religiosa do sagrado, teorizada por Eliade no seu conceito e análise 

das hierofanias, possui conotação transformadora. Mas, também pode ser conservadora, 

mantendo no interior mesmo da religião a dinâmica, necessária para que continue viva. 

Mesmo que as religiões acreditem permanecer como tais porque se remetem sempre à sua 

tradição e memória, por intermédio do seu instrumento clerical e sacerdotal, elas estão sempre 

se modificando. 

A história do sagrado teve em Mircea Eliade, um de seus maiores estudiosos, que 

confere a este princípio uma abrangência que excede à sacralização de objetos, pessoas e 

lugares pela manifestação do transcendente: a hierofania. Ela corresponde à própria revelação 

de algo sagrado e, mesmo ao anunciar outra ordem, os seres e as coisas se tornam outras, sem 

deixar de ser elas mesmas.  
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As diferentes modalidades do sagrado sentencia o autor, relativizam o conceito de 

hierofania, uma vez que, toda e qualquer hierofania é histórica separadas por um momento 

único da história, e muitas vezes não se circunscrevem apenas a um âmbito local, pois segundo 

Eliade a abrangência universal, representa a inteligibilidade do fenômeno religioso em contextos 

diversos. Por isso, o fenômeno se manifesta na história e através dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A VIVÊNCIA COM O SAGRADO: NARRATIVAS DOS DEVOTOS DE SANTA 

CRUZ DOS MILAGRES.  

 

O presente capítulo está dividido em três partes. São elas: As vivências com o 

sagrado, onde buscamos, por meio das narrativas dos devotos, compreender as formas pelas 

quais esses homens e mulheres constroem sua relação com o sagrado. Na segunda parte, As 

outras falas do sagrado, são narrativas de devotos de Santa Cruz que residem na cidade de 

Araguaína – To e, A fala da Instituição: Reitor do Santuário de Santa Cruz dos Milagres. 

 Discorreremos, nesse capítulo, sobre as narrativas memoriais de moradores de 

Santa Cruz dos Milagres, de Araguaína – To, e do reitor do santuário. Para tanto, 

entrevistamos devotos da santa que nomeia a cidade. Em nossa viagem ao município, em 

julho de 2012, nossos narradores foram seu Domingos Alves dos Santos, dona Maria Mendes 

Pessoa, dona Maria de Jesus da Conceição, seu Raimundo Pinheiro da Silva, dona Joana 



Pereira Gentil, moradores e devotos de Santa Cruz dos Milagres. Em janeiro de 2013, 

entrevistamos seu José Alves Frazão, dona Raimunda Alves Frazão, seu Antônio Alves da 

Silva, seu Francisco Frazão da Cruz, devotos da santa que moram na cidade de Araguaína, To. 

Em março do mesmo ano entrevistamos o reitor do santuário, o padre Francimilson 

Gonçalves de Holanda.  

O roteiro que nos guiou para compreender os sentidos do espaço sagrado daquele 

município nos possibilitou analisar a relação de pertencimento e legitimidade daquela 

população com sua santa de devoção. Qual seu nome? Idade? Local de nascimento? Como o 

(a) senhor (a) conheceu Santa Cruz dos Milagres? O que lhe levou a morar na cidade? 

Conhece alguma história (versão) sobre Santa Cruz dos Milagres? A história do beato, o (a) 

senhor (a) conhece? O (A) senhor (a) devoto (a) de Santa Cruz dos Milagres? Frequenta a 

igreja de Santa Cruz dos Milagres? Qual frequência? O (a) senhor (a) tem /conhece alguém 

que seja afilhado de Santa Cruz dos Milagres? Aos moradores de Araguaína acrescentamos 

outra pergunta, o que a cidade possui de especial aos devotos que não moram na cidade, como 

eles?  

Ao reitor do santuário, padre Francimilson Gonçalves de Holanda, perguntamos 

sobre sua formação religiosa; Como ele percebe a relação do devoto e Santa Cruz dos 

Milagres; Como a igreja percebe o surgimento do santuário; Como a Igreja vê a relação do 

devoto com a Santa Cruz? 

Pelo exposto foi possível delinear estratégias que nos permitiram observar os 

caminhos dos devotos de Santa Cruz. Suas narrativas envolvem lembranças de seus 

antepassados. A maioria das respostas que ouvimos, estavam sempre acompanhadas de 

“minha avó, ou meu avô, contava para mim quando era criança”
162

, ou “meu pai, minha mãe, 

contavam a história da Santa Cruz”. E quando perguntamos com quem eles aprenderam, eles 

também nos respondem que ouviram dos “os mais velhos”, ou no “tempo dos mais velhos”. 

No entanto, foi necessário buscarmos responder algumas indagações. Como esses devotos 

conheceram Santa Cruz dos Milagres? Como percebem seu espaço territorial? Quais relações 

esses devotos praticam com a santa de devoção? Por meio de suas memórias buscamos 

compreender a relação que esses praticam com Santa Cruz dos Milagres. 

Julgamos necessário discutirmos as fontes, com um olhar voltado principalmente 

no que concerne as ações direcionadas por eles na relação de intimidade que mantém com sua 
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“madrinha”.  Trabalhar com as fontes orais implica compreender silêncios, risos, choros e 

emoções diversas. Foram esses os elementos que contribuíram para delinearmos a memória e 

a história dos devotos de Santa Cruz. 

Magalhães afirma que: 

 

Salientar as articulações entre história e memória não significa, portanto, 

reduzi-las ao mesmo termo, mas captar suas relações interativas para 

apreender as práticas sociais que lhe dão densidade, ao invés de percebê-las 

como fatos-síntese ou saberes-sínteses cristalizados. Neste ponto, a 

dimensão de construção da memória pode contribuir para a percepção da 

história como espaço reconstruído e relativo e para a reflexão de como se 

dão as relações entre a memória e o conhecimento histórico
163

. 

 

 

Para alcançarmos o objetivo proposto utilizamos a metodologia da história oral. 

Nosso passo para aplicarmos a metodologia foi à escolha do grupo de devotos. São eles 

moradores de Santa Cruz dos Milagres- PI, e Araguaína- To; com idades acima de 65 anos. 

Devido a sua vivência, puderam falar de suas experiências com o sagrado na cidade e a forma 

como aquela população legitima a prática religiosa local. Buscamos compreender como 

nossos narradores desenvolvem uma relação de intimidade com o objeto religioso. 

Percebemos que a memória, por meio da história oral, vai desenhando os contornos espaciais 

de Santa Cruz dos Milagres. Eles recordam quando o município era uma grande fazenda, a 

Jatobá e, o povoado Olho D’Água dos Milagres, pertencente aos limites territoriais de 

Aroazes. Assim, “usadas metodologicamente, as entrevistas impõem uma hierarquia na qual 

figuram como organizadoras dos demais andamentos dos recursos usados”
164

. 

As entrevistas aplicadas foram semi estruturadas, onde os mesmos narraram seus 

primeiros contatos com o mito de Santa Cruz e os motivos que os levaram a residir no 

município. Dos moradores entrevistados apenas um nasceu na cidade, os demais são de 

cidades vizinhas, como Aroazes, Valença do Piauí, Prata do Piauí, dentre outras. No entanto, 

o que levou essas pessoas a permanecerem na cidade e fixarem-se na sua espacialidade? 

Encontramos suas respostas nas entrevistas aplicadas em Santa Cruz dos Milagres, em julho 

de 2012, e Araguaína, em janeiro de 2013. O uso da história oral foi de fundamental 

importância para a compreensão das respostas obtidas, posto que seu valor no processo 

histórico das sociedades permite que se questione o modo como esse vem sendo produzido 
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desde a valorização da escrita. A oralidade possibilita o reconhecimento de todos os 

segmentos sociais, étnicos, que foram silenciados durante um longo tempo. Cada relato 

compõe uma teia importante para compreendermos os vários caminhos históricos, entre livros 

e artigos que trabalham a temática. 

Concordamos com Meihy e Holanda, quando nos falam das mudanças de técnicas 

e análises de produção de textos, deslocando e criando novas estratégias para esse 

entendimento. Podemos perceber essa questão, 

 

[...] nas formas de ver e refletir sobre a vida social e os indivíduos no mundo 

globalizado. Entre outras alternativas, a história oral se apresenta como 

solução moderna disposta a influir no comportamento da cultura e na 

compreensão de comportamentos e sensibilidade humanas
165

.  

 

Entendemos que a metodologia da história oral nos possibilita essas ‘outras 

alternativas’, pois as narrativas dos devotos corroboram essa relação de intimidade e 

sensibilidade para com Santa Cruz dos Milagres. 

Para a pesquisa aplicada foi escolhida a história oral de vida, ou história de vida, 

mas, aos devotos ouvidos não foi determinado um tempo máximo de duração para as suas 

narrativas. O entrevistado teve a liberdade de se expressar. Mesmo seguindo um roteiro 

semiestruturado, buscamos “reconstruir, através do diálogo do entrevistador com o 

entrevistado, a trajetória de vida”
166

 dos devotos de Santa Cruz dos Milagres. Para Meihy e 

Holanda, 

 

As incertezas, descartabilidade da referência exata, garantem às narrativas 

decorrentes da memória um corpo original e diverso dos documentos 

convencionais úteis à História. [...], a história oral de vida se espraia nas 

construções narrativas que apenas se inspiram em fatos, mas vão além, 

admitindo fantasias, delírios, silêncios, omissões e distorções
167

.  

 

Foi o que distinguimos em nossas entrevistas. Percebemos que existem três 

figuras centrais nos relatos em torno da história sobre Santa Cruz dos Milagres narrada por 

nossos entrevistados. São elas: o beato, o vaqueiro e o olho d’água outrora desconhecido. De 

modo geral, cada relato apresenta pontos únicos nas suas construções narrativas, surgindo, ali, 
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a riqueza individual de cada história de vida e sua relação com a santa, pois “as histórias de 

vida são decorrentes de narrativas e estas dependem da memória”
168

. 

Diante das falas de nossos entrevistados procuramos apreender quais sentimentos 

movem aqueles homens e mulheres diante de sua prática religiosa; quais laços de 

pertencimento eles vivenciam com sua santa por meio de suas histórias, pois, “[...], a história 

oral se ergue segundo alternativas que privilegiam as entrevistas como atenção essencial dos 

estudos. Trata-se de centralizar os testemunhos como ponto fundamental, privilegiado, básico, 

das análises
169

”. 

Observamos que nas entrevistas aplicadas aos moradores de Santa Cruz dos 

Milagres, bem como os de Araguaína, todos iniciaram suas falas chamando a atenção para o 

fato de que eles não sabiam contar a história da santa, porque na época da infância e 

juventude não paravam para ouvir quando os mais velhos a contavam, e, por essa razão sua 

narrativa não seria tão verdadeira. Percebemos a preocupação desses senhores e senhoras com 

a veracidade de sua versão sobre o mito de Santa Cruz e, ao mesmo tempo, não se sentiam 

pessoas que legitimamente teriam condições para descrever a sua santa de devoção. Mais uma 

vez encontramos em Meihy e Holanda uma conclusão sobre esse sentimento de nossos 

entrevistados. 

 

Quase sempre é comum encontrar pessoas que não se acham importantes ou 

que delegam a outros a capacidade de narrar. Isso se deve a uma 

característica da nossa sociedade sempre aberta a celebrizar pessoas e 

diminuir o papel das pessoas comuns
170

. 

 

No entanto, nossos entrevistados constituem-se em nossas celebridades, e suas 

narrativas memoriais nosso objeto de estudo. Em uma sociedade que valoriza a juventude em 

detrimento da velhice, buscamos oferecer outro olhar a essas pessoas. 

Como explicamos anteriormente, a história oral de vida, por meio das memórias 

dos devotos, foi nosso ponto de partida para compreendermos como aquela população 

constrói sua história e se relaciona com Santa Cruz. Concebemos a memória em constante 

processo de mutação, de acordo com a vivência dos indivíduos, com suas subjetividades e 

individualidades, pois, cada relato dos nossos entrevistados carrega uma vivência própria com 

Santa Cruz dos Milagres. Concordamos com Barros
171

, quando ele nos fala que: 
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[...], devemos pensar na Memória como instância criativa, como uma forma 

de produção simbólica, como dimensão fundamental que institui identidades 

e com isto assegura a permanência de grupos. A Memória, portanto, já não 

pode mais nos dias de hoje ser associada metaforicamente a um “espaço 

inerte” no qual se depositam lembranças, devendo ser antes compreendida 

como “território”, como espaço vivo, político e simbólico no qual se lida de 

maneira dinâmica e criativa com as lembranças e com os esquecimentos que 

reinstituem o Ser Social a cada instante. 

 

Para subsidiar nossa discussão sobre memória conversamos com Maurice 

Halbwachs, em Memória Coletiva
172

, construindo, assim, nossa discussão teórica sobre o 

tema. O autor dialoga conosco referindo-se à importância da memória coletiva para a 

manutenção da memória de grupo, e, aonde cada memória individual vai se juntando a outras, 

constituindo, assim, a memória coletiva na sociedade. Para nós, as narrativas dos devotos de 

Santa Cruz dos Milagres têm sua importância individual, porém, coletivamente, ganha uma 

riqueza maior, pois é o coletivo de suas memórias que mantém o mito de sua religiosidade 

atual, representando a permanência de sua prática, legitimando sua religiosidade. A memória 

constitui-se um documento fundamental para o historiador. A narrativa constrói 

historicamente o espaço sagrado. 

 

3.1. As vivências com o sagrado. 

 

Em julho de 2012, retornamos a Santa Cruz dos Milagres e percorremos 

novamente suas ruas; rememoramos caminhos que vimos tantas vezes. Subimos e descemos 

as mesmas ladeiras descobertas no ano de 1999, quando conhecemos de perto a cidade 

santuário. Porém, sua escadaria estava marcada pela ausência das dezenas de barracas de 

ambulantes que se encaminham para aquela cidade no mês de setembro para vender seus 

produtos religiosos. A cidade estava “vazia”. Não havia os milhares de romeiros transitando 

por suas ruas. Não era setembro, mês dos festejos em homenagem a Santa Cruz dos Milagres, 

onde cada centímetro da cidade é disputado diuturnamente por quem a visita nessa temporada. 

Nossa ida dessa vez não era para participar dos ritos de comemoração, era para encontrar os 

devotos da santa que permanecem os 12 meses do ano na cidade, os que residem na sua 
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espacialidade sagrada. Esses devotos, todos os dias, renovam sua fé em Santa Cruz dos 

Milagres. 

Na busca pela narrativa em torno de Santa Cruz encontramos devotos como seu 

Domingos Alves dos Santos, mais conhecido como Domingo Inês, nascido no dia vinte de 

junho de 1936. Foi apresentado à santa por sua mãe, que sempre vinha participar dos festejos. 

Seu Domingo era morador da região rural do município de Aroazes-PI, conhecido como 

povoado Barra; uma região carente do interior do Piauí. Ele narra sua vida de dificuldades 

durante a infância e nos informa que aos oito anos de idade, quando sua mãe ficou viúva, ele 

passou a acompanhá-la aos festejos, pois vinham para acampar durante toda a festividade. 

“Com a idade de oitos anos ela
173

 era quem me governava para trabalhar, [...] vinha e enchia 

as garrafinhas no olho d’água e colocava na carguinha do jumentinho e enfiava lá nos 

Tabuleiro”
174

. 

Seu Domingos Inês era responsável pelo transporte da carga trazida por sua mãe, 

como alimentos e utensílios doméstico para os dias de festejo, além da vestimenta de todos, 

que eram transportados em cofos
175

 em um jumento, também de sua responsabilidade, e pelo 

local de descanso do animal. Ao final das festividades religiosas, no dia 14 de setembro, ele 

organizava o retorno para casa. Após seu casamento, seu Domingo Inês passou a participar 

dos festejos a sua santa alternando os anos, com sua esposa. 

Na sua fala ele relembra que a festa era encerrada com uma missa e uma procissão 

que iniciava às 14 horas, do dia 14 de setembro, e ao final ele buscava o jumento, deitava os 

utensílios trazidos para a festa e lembranças adquiridas durante os festejos em homenagem a 

sua santa. Partiam em retirada, já na espera do próximo ano. Seu Domingo Inês narra essa 

experiência. 

Eu ia buscar o jumentinho, amarrava ali, quando terminava a procissão 

botava a carguinha no jumentinho, e quando terminava retornava a Barra. Às 

vezes a gente alcançava o riacho do Amor, se ajeitava pra dormir e dormia, e 

chegava só no outro dia, no dia 15. Chegava em casa, nove horas, dez horas 

chegava em casa. Era assim. Naquele tempo era assim; não tinha carro 

não
176

. 

 

Também comenta que sob a sombra de um flamboyant, árvore próxima ao poço 

d’água dos milagres, acontecia um momento de encontro e reencontro dos devotos que, a todo 
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o momento, chegavam a seu espaço sagrado. Era nessa ocasião que se sabia da origem desses 

homens e mulheres e de suas famílias. Quem era parente de quem, os últimos casamentos, 

batizados e os que não estavam mais entre os entes queridos. 

 

A gente chegava ali e se encostava ali e examinava. Vinha gente de todo 

lugar. Tinha um de Picos, de Picos! De Picos vinha gente. Vinha gente 

sentada em lombo de burro, de cavalo velho, de égua velha, de jumento, a 

pé. [...], acho que eles levavam o mês quase todo pra ir e vir pros festejos. 

Não tinha ônibus, não tinha carro. [...]. Era do ponto que você podia viajar 

até sozinho com o seu jumentinho, tocando o seu jumentinho que não tinha 

quem dissesse nada, tudinho ia viajando. Todo mundo. Desde o local que eu 

morava, a Barra, do dia 14 até o dia 15 (de setembro), até meio dia não 

faltava gente. Era muita gente no meio do caminho, pra Santa Cruz dos 

Milagres.     

 

Na fala de seu Domingos percebemos o esforço dos devotos de Santa Cruz em 

participar dos festejos da santa. Ele próprio dormia pelo caminho com sua família, para 

festejar as graças alcançadas e renovar sua fé na hierofania local, a cruz de madeira. A 

dificuldade narrada por seu Domingos das milhares de famílias que encontrava pelo caminho 

e suportando suas peregrinações, deparando-se com muitas com crianças de colo e idosos, nos 

faz compreender esse sentimento de intimidade e pertencimento desse povo com Santa Cruz 

dos Milagres. 

Ele narra o momento que decidiu morar em Santa Cruz dos Milagres e da 

admiração que seus vizinhos demonstraram com a sua escolha.  

 

Eu disse agora eu vou embora, nos vamos embora, mais vamos pro Olho 

D’Água. E um irmão dessa aqui
177

 disse assim, Deixa eu perguntar uma 

coisa pra vocês? Domingo [...] vocês vão embora pro Olho D’Água? E eu 

disse, vamos. Rapaz vocês não estão tendo juízo não! Vocês são doido! E eu 

disse, por que rapaz? Domingo, olha, no Olho D’Água só tem fome! E tinha 

mesmo. As pessoas não gostavam de trabalhar de roça não. [...]. Mas eu 

disse, mais eu vou. O primeiro ano que cheguei fiz a rocinha, eu trabalhei 

direto e peguei um saco de arroz. [...] quem trabalha de roça não falta nada 

não. 

 

Observamos que no relato de seu Domingos apenas as pessoas que eram devotas a 

santa faziam o percurso a Santa Cruz dos Milagres, pois a cidade não oferecia oportunidades a 

novos moradores. Essa questão fica clara quando seu cunhado demonstra admiração ao ficar 

sabendo que seu Domingos e sua família haviam decidido se transferir para o povoado Olho 

D’Água, uma das antigas denominações da cidade. Notamos que ocorreu uma mudança 
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significativa na vida de seu Domingos, a cidade lhe ofereceu uma melhora na sua qualidade 

de vida e de sua família. Ele agradece sempre a Santa Cruz dos Milagres pela oportunidade de 

um novo começar, e que somente em Santa Cruz ele teria esse recomeço. Ele também destaca 

a importância da construção da escadaria para a acessibilidade ao santuário, afirmando que se 

tratava de uma ladeira muito íngreme, dificultando a subida dos devotos. Comenta ainda que a 

cidade não tinha iluminação pública. Segundo seu Domingos, relembrando os relatos de sua 

mãe, a procissão finalizava sob a luz de velas da população que participava daquele ato de fé. 

Quando solicitamos que ele narrasse a história que conhece sobre a santa ele tenta 

justificar que não a conhece direito; e cita nomes de outras pessoas que sabem contá-la de 

forma verdadeira. Percebemos que seu Domingos não se sente legitimado para a tarefa de 

narrar história de Santa Cruz dos Milagres, delegando a outras pessoas a tarefa de conta-la. 

Porém, ao final, conseguimos que ele nos falasse a versão tantas vezes ouvida quando era 

criança. 

 

Ele disse assim: Eu não sou beato não, eu sou é vaqueiro [...], mas eu posso 

ir com o senhor. Arranjou outro e foi pra lá. E chegou lá. Lá onde é uma 

cruz. Lá onde tem um buraco meio redondo. Lá ele começou a cavar e o 

cavador começou a embolar. E ele disse: Olhe beato, não tem ferro no 

mundo, não tem cavador no mundo que cave. Aqui não é pedra não, aqui é 

ferro! Agora faça um cavador de pau! Aí o beato botou o dedo na boca e 

riscou, e disse, agora cava. E ele cavou molinho! Quando ele terminou, o 

beato falou, agora enfia essa cruz. Aí ele disse, pronto beato agora tá enfiada 

a cruz. 

 

Ressaltamos que na narrativa de seu Domingos sobre a versão de Santa Cruz dos 

Milagres é encontrada a figura do vaqueiro e do beato. Ele descreve o diálogo entre os dois 

personagens, o momento que o beato chega à fazenda, que pede auxílio ao vaqueiro para sua 

subida ao morro, a perfuração do local e a dificuldade da ação, e a colocação da cruz. O seu 

relato apresenta o beato como personagem extraordinário, pois somente com o ato de molhar 

o dedo em sua boca e traçar um círculo no chão de lajeiro foi possível fazer abertura para a 

fixação da cruz santa. 

Na narrativa de dona Maria Mendes Pessoa, conhecida como Maria Moura, sobre 

Santa Cruz dos Milagres, encontramos um relato apaixonado a sua santa de devoção. Dona 

Maria Moura, nasceu em 1930, no município de Beneditinos, antes pertencente a Alto Longá, 

sendo moradora de Santa Cruz desde 1957. Quando perguntamos se dona Maria conhecia 

Santa Cruz antes de se mudar para a cidade ela nos responde “desde sempre”. Conheceu com 

seus pais e avós, por meio das histórias que eles contavam quando era criança. Ela nos relata 

que 



 

A primeira vez que eu vim aqui, que eu me lembro, eu ainda era menininha 

assim. Nós se arranchava na casa de uma tia. Aí nós íamos pra igreja. 

Naquele tempo vinham muitos de Teresina, no tempo dos festejos, ficavam 

cantando. Aí eu fiquei admirada, olhando assim. Tinha um círculo de gente, 

eles tocando. [...] Mas no tempo de moça era difícil, eu não vinha não. Vim 

muito, depois que eu me casei. Aí ele vinha, nós vinha nos festejos de maio, 

de setembro.  

 

Dona Maria Moura relembra de sua primeira lembrança vivida em Santa Cruz, 

quando a cidade era conhecida como Olho D’Água dos Milagres. Nunca tinha visto tanta 

gente reunida, essa nova experiência marcou sua infância. No início participava com toda a 

família, pois os festejos faziam parte de um ritual familiar. Vinham seus pais, irmãos, tios, 

primos, avós, sendo todos acolhidos na casa de uma tia que morava no povoado. Participavam 

de todas as atividades religiosas e retornavam com a finalização dos cultos, no dia 14 de 

setembro. Durante a entrevista concedida, dona Maria Moura perdia-se nas lembranças e seu 

olhar expressava esse momento de recordações. Ela nos confidencia que sempre quis morar 

perto de sua madrinha, Santa Cruz. 

Perguntamos à dona Maria Moura como ela conheceu a história de Santa Cruz dos 

Milagres, ela nos narra a versão que lhe foi repassada por seus pais, e que receberam de seus 

avós. 

 

Tinha um vaqueiro ali perto, da fazenda que chamam Jatobá. Já é perto da 

Galiléia. Lá já é Galilélia também, mas de primeiro era Jatobá. Numa 

fazenda. Dizem até que era dos jesuítas, dos padres jesuítas. Lá daqueles 

tempos! Eu sei que um dia chegou um senhor lá na casa do vaqueiro. Foi 

bem recebido. Ele procurou uns homens, não sei se foi dois ou três, eu não 

me lembro. Pra sair com ele, dá uma volta por cima do morro, onde é a 

igreja. Chegando lá, ele mandou cortar um pau, um pé de chapada, mandou 

cortar. Depois mandou cavar um lugar bem onde é aquela cruz, na entrada de 

onde a gente chega daqui. Aí disseram “aqui não cava não, é muito duro, é 

lajeiro”. Aí disseram que ele botou o dedo na boca, passou no chão, fez 

aquela roda e disse: agora cave. Aí eles cavaram [...]. Os homens fizeram a 

cruz, e ele colocou, e disse, aqui agora vai ser um lugar de devoção, de 

milagres. Essa santa vai ser uma santa de milagres. E ainda hoje é ela que 

está dentro daquela caixa, lá no altar. A gente ver de fora. Fizeram uma caixa 

e colocaram ela dentro, porque disseram que estavam raspando. [...]. 

Pegaram umas ripas e fizeram uma latada de palha de coco
178

. Ele disse que 

ali era um lugar de milagre. Ele desceu e disse, onde tem uma água por aqui? 

Ele não sabia não. Eu não sei! Embora, e vieram onde é aquele olho d’água, 

pegou na água e disse, aqui vai ser um olho d’água dos milagres, essa água 

vai ser milagrosa. Saíram. [...]. Ele voltou para casa do vaqueiro. Sua mulher 

tinha feito o almoço e chamou pra almoçar. O certo é que de lá ele foi 

embora de novo. [...] A filha do vaqueiro adoecei e teve ruim. E o vaqueiro 
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foi atrás de rezador e de tudo e aí disse, mulher aquele homem disse que aqui 

tinha uma água dos milagres, vamos lá, levar essa menina. Disse que era 

uma água milagrosa. Eles foram e banharam a menina. Eu não sei se foram 

primeiro na igreja, ou no olho d’água. Eles foram primeiro na igreja e 

desceram, banharam a menina e a menina saiu curada.   

 

Dona Maria Moura demonstra, por meio de sua memória, um relato detalhado de 

acontecimentos, nos oferecendo muita informação sobre a chegada do beato na fazenda 

Jatobá; a forma como foi recebido pelo vaqueiro; o intuito do beato na região; a construção da 

primeira capela de Santa Cruz dos Milagres; o não conhecimento de uma nascente de água 

por parte do vaqueiro da fazenda; a doença de sua filha e cura. Dona Maria comenta que a 

fazenda Jatobá fazia parte de uma fazenda maior, pertencente aos padres jesuítas. Para nossa 

entrevistada Santa Cruz dos Milagres, desde o início, foi um lugar sagrado, sendo anunciado 

pelo beato e legitimado pela cura da filha do vaqueiro. Não há dúvidas sobre esse fato, 

principalmente quando ela narra a “fala” do beato, que ‘aquele lugar seria um lugar de 

devoção, de milagres’.  

Percebemos semelhanças entre as falas de dona Maria Moura e seu Domingo Inês 

referentes à chegada do beato, a participação do vaqueiro, como testemunha do ato fundador e 

a sacralidade do olho d’água dos milagres. Para seu Domingo e dona Maria, Santa Cruz é um 

lugar sagrado, pois sua madrinha mora na cidade, amparando quem procura por sua 

intercessão sagrada. “É, toda a vida. Lá todo mundo, Ave Maria, é uma santa milagrosa. A 

gente pedia, a gente fazia promessa, os outros faziam pela gente, a gente vinha. Mandava 

fazer uns milagres
179

 [...], era uma cruz, era um pé, era uma mão”.  

Dona Maria Moura manifesta seu sentimento de devoção a Santa Cruz dos 

Milagres na fala acima citada. Quando comenta que durante a sua vida sempre foi devota da 

santa, utilizando a expressão ‘Ave Maria’, percebemos uma impossibilidade para outra 

devoção. Enfatiza o poder de Santa Cruz em atender aos pedidos dos seus devotos, realçando 

na frase ‘é uma santa milagrosa’. Atesta que toda família é devota de Santa Cruz dos 

Milagres, e que essa devoção foi passada dentro do seio familiar. Os parentes tinham a 

autonomia de fazer promessas para toda a família participar do agradecimento das graças 

alcançadas.  

Para Halbwachs, apud Barros
180

, a memória coletiva tem a função de criar 

identidades, e referente à Santa Cruz dos Milagres, de uma identidade religiosa. 
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Ao estabelecer a ligação entre o grupo e memória coletiva, Halbwachs acaba 

fixando um limite de vida para a memória, que é o limite de vida do próprio 

grupo, mas aqui apresenta, mais uma vez, um caráter dinâmico: primeiro, de 

formação de uma identidade de grupo através da guarda de uma memória 

comum e, em segundo lugar, porque não elimina a ideia de transformação 

desse grupo. As mudanças do grupo se resolvem em semelhanças justamente 

porque seu papel é desenvolver um conteúdo idêntico, isto é, os traços 

fundamentais do grupo. Se há uma preocupação em manter a identidade do 

grupo através de sua memória, é importante que as mudanças não o 

desintegrem, rompendo as relações entre esses traços fundamentais tanto 

através do tempo com relação aos conteúdos anteriores, como também na 

manutenção daquilo que permanece como a essência da identidade do grupo. 

 

 

Percebemos que a transmissão de uma identidade de cunho religioso por meio do 

compartilhar de uma memória ocorre em Santa Cruz dos Milagres, pois nas narrativas dos 

entrevistados essa prática religiosa foi herdada de seus ascendentes, pais e avós. Nossos 

entrevistados guardam um conhecimento e repassam para seus filhos e netos, colaborando 

com “traços fundamentais do grupo”, mantendo um sentimento de pertencimento com a santa, 

buscando conservar “a essência da identidade do grupo”, devotos de Santa Cruz. 

Dona Maria Moura nos fala que sempre quis morar perto de sua santa de devoção, 

e que, quando realizou seu desejo esse se transformou no dia de maior felicidades de sua vida. 

Descrevemos seu relato. 

 

Eu sei que quando cheguei pra cá ainda era o padre Marcos. Eu morava pra 

lá
181

. Mas, meu Deus, eu tinha um desejo, um desejo de vim morar aqui, de 

morar pelo menos perto. E eu consegui, graças ao bom Deus. Eu morava 

depois do rio. Começou lá encima de uns morros, pra colá; e esse velhinho aí 

era vaqueiro
182

. Ele tinha umas cabecinhas, e tinha uma tia dele que tinha 

umas também, aí juntou tudo. Nós fomos morar lá em 06 de setembro de 

1955, e na mesma data nós nos mudamos pra cá, já foi em 1957 pra essa 

casa aqui. [...] eu vinha pra cá pra ficar mais perto da comunicação com 

Deus. Não sei porque eu quis, eu só sei que eu quis, e consegui. [...]. Teve 

essa possibilidade, e eu achava muito difícil. [...]. De lá a gente via a igreja. 

[...], pra mim que Deus estava mais perto de lá.  

 

Mais uma vez dona Maria Moura nos oferece um relato apaixonado referente à 

cidade de Santa Cruz dos Milagres. Moradora do município de Alto Longá continuou 

morando no município após seu casamento. Porém, quando o marido foi chamado para cuidar 

de uma fazenda da família no município de Prata do Piauí, ela sentiu seu desejo de morar 
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perto de Santa Cruz dos Milagres quase realizado, e relata: “de lá dava pra ver a igreja”. A 

fazenda se localizava em cima de morros em Prata do Piauí, e todos os dias dona Maria 

rezava para sua madrinha.  No entanto, dona Maria ainda não estava satisfeita, porque ainda 

não tinha conseguido morar onde sempre sonhou, em Santa Cruz dos Milagres. Esse anseio 

foi alcançado no dia 06 de setembro de 1957, quando, finalmente, dona Maria Moura muda-se 

para o espaço sagrado do povoado do Olho D’Água dos Milagres, passando assim a se sentir 

mais perto de Deus.  

Dona Maria Moura expressa o que MirceaEliade analisa como “a experiência 

religiosa do espaço” 
183

, pois: 

 

[...] lá onde o sagrado se manifesta no espaço, o real se revela, o Mundo vem 

à existência. Mas a irrupção do sagrado não somente projeta um ponto fixo 

no meio da fluidez amorfa do espaço profano, um “Centro”, no “Caos”; 

produz também uma rotura de nível, quer dizer, abre a comunicação entre os 

níveis cósmicos (entre a Terra e o Céu) e possibilita a passagem, de ordem 

ontológica, de um modo de ser a outro.
184

 

 

O desejo de estar permanentemente participando de uma experiência sagrada é 

alcançado quando dona Maria e sua família transferem-se para a cidade de sua santa de 

devoção. Ela passa a vivenciar a sacralidade cotidianamente que a cidade oferece para os 

romeiros e moradores que tem Santa Cruz como devoção.   

Sobre a água do olho d’água dos milagres, dona Maria faz menção a ela como 

milagrosa. 

 

Com a fé de Deus e a fé de Santa fé, quem tiver. Eu pra mim já me tem 

socorrido muitas vezes. Pra mim banhar, pra mim beber, [...], a gente gosta é 

dela. [...], ali é lugar pra se curar, pra se tratarem, com a fé de Deus. Um 

sobrinho meu, com muita fé, todo ano ele vem; ele diz que não tem data 

marcada. No dia que ele se lembra, é a madrinha dele. [...], ele diz que no dia 

que amanhece assim ele diz ‘hoje eu vou lá em Santa Cruz’. Ele vem. Ele 

larga, mesmo que tenha serviço. [...] Ai ele veio aqui, disse que tava sentindo 

um problema e que ia no médico. E o médico disso, ‘meu filho você tem é 

que ser operado, e é logo’. E no final daquela semana ele veio aqui. ‘Meu 

Deus, meu pai do céu, minha madrinha Santa Cruz, me ajude. Eu não pra 

que é essa operação, se é pro bem ou se não é’. Ele disse que veio e levou 

uma água, um litro de água, um litro não, um depósito. E levou. E começou 

a [...], marcou o dia pra o retorno, e usando, bebendo e lavando, banhando. 

Quando ele chegou lá o médico fez o exame e disse ‘rapaz o que foi que tu 

fez, que aqui não tem mais nada’. Só Deus sabe, porque eu não sei. Eu tenho 

minha madrinha muito milagrosa. Até porque ele não acredita e o segredo a 
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gente guarda melhor, o segredo de Deus. Ele veio aqui e me falou. E esse aí 

é a história de muitos. 

 

 Para dona Maria o espaço de Santa Cruz dos Milagres caracteriza-se como 

sagrado também pela existência de uma fonte milagrosa na cidade. Grande parte dos 

moradores da cidade, acreditando ou não, bebem e se banham com suas águas. Dona Maria e 

os demais moradores que entrevistamos creem no poder miraculoso daquelas águas, pois em 

sua fala “ali é lugar pra se curar, pra se tratarem, com a fé de Deus”, há uma afirmativa desse 

poder divino. Nossa entrevistada narra um milagre alcançado por um sobrinho seu, que ao 

pedir a Deus e a sua madrinha Santa Cruz dos Milagres por sua saúde, passando a banhar-se e 

beber a água tem sua saúde estabelecida novamente. Quando o médico o questiona sobre o 

que ele fizera para que seu problema de saúde desaparecesse sua resposta foi “Só Deus sabe, 

porque eu não sei. Eu tenho minha madrinha muito milagrosa”, atribuindo dessa forma a Deus 

e a Santa Cruz dos Milagres o milagre alcançado. Para a população devota de Santa Cruz dos 

Milagres não há dúvidas de que a cidade é abençoada por Deus, constituindo-se em um 

espaço sagrado para seus devotos. 

Nascida em 1930, Dona Maria de Jesus da Conceição, chamada de Maria Cocó, 

herdou de seus avôs sua devoção à Santa Cruz dos Milagres. Ela narra que quando criança 

não dava muita atenção às histórias sobre a Santa Cruz que sua avó contava para os parentes e 

visitas.  

 

A Santa Cruz que apareceu aí foi uma cruz botada por um beato. Aí esse 

beato furou um buraco lá no lajeiro e enfiou a cruz. Dizem que a menina do 

vaqueiro adoeceu, deu uma febre, aí ele mandou banhar a menina na água do 

olho d’água e a menina ficou boa. Minha vó sempre contava essa história. 

Mas no tempo que ela contava essa história eu era novinha, não prestava 

muita atenção às coisas. [...]  

 

Observamos que durante o relato nossa entrevistada se ressente por não saber a 

“história verdadeira” sobre a santa da cidade e de sua devoção, história que sua avó contara 

tantas vezes e que ela nunca parara para ouvir, pois “os antigos já morreram”, se referindo a 

sua avó e as pessoas que viveram com ela.  

Johann Michel aborta a questão do esquecimento quando os esclarece que: 

 

O esquecimento omissão se apresenta como uma condição mesma do 

funcionamento da memória. Se fato é ontologicamente impossível que tudo 



seja lembrado. A memória é, portanto, seletiva por natureza. [...]. 

Esquecemo-nos mais do que lembramos.
185

 

 

A lembrança da santa está sempre acompanhada pela lembrança de sua avó 

materna, pois ela “sempre nos criou acreditando em Santa Cruz”. Ela tem um irmão que é 

afilhado de Santa Cruz. Para dona Maria Cocó “quemtem fé alcança qualquer pedido a Santa 

Cruz dos Milagres”, e como devota fervorosa da santa sempre recorre a sua intercessão, pois 

mesmo com febre se banha nas águas do poço d’água dos milagres e tem sua saúde renovada. 

As águas do poço do olho d’água são abençoadas para nossa entrevistada. Para ela aquele 

espaço é sagrado e suas águas são abençoadas. 

Dona Maria participa de forma atuante nas atividades do santuário: “Sou do grupo 

de oração da saúde, sou do grupo de oração de adoração do Francisco, sou do grupo de rezar o 

terço toda segunda-feira, 5 horas lá na igreja. Graças a Deus é difícil perder uma missa, só 

quando eu não posso ir”. 

Ela demonstra emoção ao relatar sua rotina religiosa no templo de sua santa. 

Procura não perder nenhuma missa, essa é uma das razões que dona Maria Cocó toma banho 

todos os dias com as águas do poço d’água, para que sua saúde a favoreça para participar da 

vida do santuário de Santa Cruz dos Milagres. 

Seu Raimundo Pinheiro da Silva, outro devoto que conhecemos em Santa Cruz 

dos Milagres, nos fala sobre sua vivência com sua santa de devoção. 

 

Eu nasci no ano de 1931, dia 2 de janeiro, na fazenda Além Tejo, no 

município de Aroazes. No dia 22 de julho de 1942 vim morar em Santa Cruz 

dos Milagres. Conheci, que eu me lembre, que tenho lembrança, a história de 

Santa Cruz no tempo dos meus avós, era eles que contavam essa história; 

eles que me contavam quando era criança. A igreja era uma capelinha 

coberta de palha de coco.   

 

Seu Raimundo começa sua narrativa nos informando o ano que nasceu e 

destacando sua idade, 81 anos. Também fazia 70 anos que morava na cidade, pois se mudou 

em 1942. Conheceu a história sobre sua santa de devoção com seus avós. Ele demonstra um 

conhecimento detalhado sobre Santa Cruz dos Milagres em sua fala, tanto por sua idade pelos 

anos que mora na cidade santuário. Seus avós, antigos moradores da região, repassaram para 

ele sua versão sobre a santa e conheceram a antiga capela de palha que a abrigava.  
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Em outra fala, seu Raimundo deixa mais evidente sua relação de pertencimento 

com Santa Cruz dos Milagres. Percebemos seu orgulho em ser um dos moradores mais 

antigos da cidade e testemunha ocular do poder de sua santa. 

 

Aqui mais velho do que eu só se for o Zeca Lopes, mas o Zeca Lopes não 

mora mais aqui. Ele não morava aqui, ele morava lá na praça. O Zeca Lopes 

é velho, mais velho do que eu, mas não morava aqui; quando ele veio chegar 

aqui depois de mim. [...]. Ele veio poucos anos morar aqui. 

 

Ele cita um amigo mais velho em idade, seu Zeca Lopes, porém não o considera 

como um dos mais velhos moradores de Santa Cruz dos Milagres. Outro detalhe mencionado 

por seu Raimundo mora a poucos metros da igreja santuário, enquanto seu amigo morava na 

parte debaixo da cidade, longe da igreja, reforçando, assim, sua fala sobre a espacialidade 

sagrada da cidade. Seu Raimundo vai à igreja todos os dias e um de seus filhos é afilhado da 

padroeira da cidade, destacando sua intimidade com a santa.  

Dona Joana Pereira Gentil, nasceu em 13 de dezembro de 1929, no povoado 

Sobrado, depois do rio Sambito, pertencente ao município de Aroazes. Esposa de seu 

Raimundo, dona Joana nos conta sobre sua relação com Santa Cruz dos Milagres. Veio morar 

na cidade quando se casou, porém sua vivência com a santa é herança de família. Nossa 

entrevistada aprendeu a louvar Santa Cruz com seu avô materno e seus pais. “É muito longa a 

história da Santa Cruz, é muito antiga. Minha mãe contava para os outros e nós ficava 

assuntando. [...] Meu avô Manuel Pereira, esse é quem conhecia a história de Santa Cruz. 

Gente desse tempo não existe mais”. 

Dona Joana deixa claro na sua fala que aprendeu sua devoção a Santa Cruz com 

sua mãe e seu avô materno, caracterizando uma herança religiosa familiar. Citamos mais uma 

vez Halbwachs, por meio de Barros
186

. 

 

Para Halbwachs transmitir uma história, sobretudo a história familiar, é 

transmitir uma mensagem, referida, ao mesmo tempo, à individualidade da 

memória afetiva de cada família e à memória da sociedade mais ampla, 

expressando a importância e permanência do valor da instituição familiar. 

[...]. A importância do grupo familiar como referência fundamental para 

reconstrução do passado advém do fato de a família ser, ao mesmo tempo, o 

objeto das recordações dos indivíduos e o espaço em que essas recordações 

podem ser avivadas. 
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Ressaltamos nas narrativas de nossos entrevistados a importância de seus 

familiares, avôs, pais, tios, primos, para a permanência do mito e do rito de Santa Cruz dos 

Milagres. É por meio de histórias ouvidas na infância que o espaço sagrado da cidade 

santuário foi sendo legitimado por seus devotos, moradores e romeiros da Santa Cruz. 

Na narrativa de dona Joana, identificamos a ausência do beato como personagem 

que constrói a Santa Cruz. 

 

Ele viu aquela cruz, e desceu aqui em baixo. [...] Aí ele disse que viu aquela 

cruz e foram lá, aí tava aquela cruz, lá no alto. Ela é botada assim, não tem 

prego nenhum, prego nenhum nela. Ela é cruzinha de chapada. O certo é que 

o vaqueiro desapareceu. Uma mulher e sua filha, a filha tava muito doente, 

mortal. Acharam o olho d’água e ele disse, mulher, vamos levar a nossa 

filha, [...] e ele banhando a menina. Quando ele acabou de banhar a menina 

ela tava boazinha, nem tava mais aleijada, nem tava mais com febre. [...] 

Agora eu tenho muita fé, muita fé em Deus e em Santa Cruz. Hoje mesmo de 

tarde tem missa, é o terço da Santa Cruz. Sexta-feira eu fui à missa, de tarde, 

eu sempre vou fui de dia porque à tarde eu não posso mais. [...], quando saiu 

de lá já ta de noite. E eu não posso andar sozinha de noite.  

 

Observamos novas informações na narrativa de dona Joana, ela associa a figura do 

vaqueiro à descoberta da cruz e seu desaparecimento na narrativa, características narradas por 

outros entrevistados relacionadas ao beato.  Ela nos descreve que uma menina adoeceu e sua 

mãe a levou para banhar em uma nascente desconhecida à população local. Após o banho a 

menina tem sua saúde restaurada. O poder de sacralidade do olho d’água permanece na sua 

exposição, bem como o surgimento da cruz, reforçando o sagrado no local. Nossa entrevistada 

chama a atenção da forma como a cruz é construída, por encaixe, não levando nenhum tipo de 

corta, nem pregos. Também nos fala que é muito devota a Santa Cruz dos Milagres, 

participando, sempre ao dia, das homilias em sua homenagem. 

Nossos entrevistados apresentam, em suas narrativas, uma espacialidade 

diferenciada em Santa Cruz dos Milagres. Afirmam, muitas vezes, que se sentem bem mais 

próximos de Deus e de sua santa de devoção, quando escolheram residir na cidade. Que sua 

madrinha sempre os ouve os ampara quando a procuram. Que Santa Cruz dos Milagres é um 

lugar especial.   

 

3.2. Outras falas sobre o sagrado. 

 

No decorrer de nossa pesquisa na cidade encontramos um grande número de 

devotos de Santa Cruz dos Milagres no município de Araguaína, no Estado do Tocantins, 



porém nos questionamos sobre esse fato. De onde eram aqueles devotos? Como mantinham 

um vínculo de pertencimento com a santa? Para respondermos as indagações entrevistamos 

uma família de devotos de Santa Cruz dos Milagres residente em Araguaína. Pertencente a 

uma família numerosa, a família Frazão representa a permanência de uma prática religiosa 

iniciada no interior do Piauí. Utilizamos a metodologia da história oral, como na primeira 

parte do trabalho em questão. 

Nosso primeiro entrevistado foi seu José Alves Frazão, que nasceu no município 

de São Miguel do Tapuio, Piauí. Foi morar em São Félix do Piauí aos 7 anos de idade e lá 

permaneceu até os 23 anos.  Seu José inicia sua narrativa da seguinte forma,  

 

A história de Santa Cruz que eu conto é assim, a minha mãe dizendo que 

nasceu lá, se batizou lá, se casou lá, que batizou nós tudo lá. Dizendo ela que 

apareceu aquela cruz lá no lugar onde é aquela igreja, e trouxeram ela para 

onde é o olho d’água. Traziam ela de dia e de noite ela voltava, ela 

amanhecia o doa lá encima do morro. Essa história minha mãe contava pra 

nós pequeninhos. Diz que foi um vaqueiro quem descobriu ela lá, e esse 

vaqueiro trazia pra cá e ela (...). Daí veio àquela religiosidade. E que todo 

ano minha mãe e meu pai ajuntava a gente e ia lá pagar umas promessas eu 

eles faziam.   

 

Percebemos a importância da figura da mãe de seu José para a origem na devoção 

em Santa Cruz dos Milagres e sua conservação para a família Frazão. Sua mãe nascera no 

povoado, fora batizada e casada, batizou seus filhos e dois deles tem Santa Cruz como 

madrinha, construindo dessa forma uma relação de intimidade com a santa de devoção 

familiar. Em sua narrativa não aparece a personagem do beato, nem da filhinha adoentada do 

vaqueiro. Ele nos traz elementos novos à narratividade em torno do mito de Santa Cruz dos 

Milagres, quando o vaqueiro tenta levar a cruz para perto do olho d’água e essa sempre 

retorna para cima do morro que fora encontrada, demonstrando sua vontade de permanecer 

naquele local. Permanecem em sua versão a cruz, o vaqueiro, o morro e o olho d’água dos 

milagres. 

Compreendemos a importância do ato de toda a família acompanhar os pais para 

pagar as promessas alcanças como forma de guardar uma memória comum, bem como uma 

herança apreendida de forma mais intensa, de compartilhamento de um sentimento religioso. 

Percebemos essa característica de uma herança religiosa quando seu José nos releva que 

levara suas filhas, nascidas no Tocantins, para conhecer sua santa de devoção, pagando uma 

promessa que fizera à Santa Cruz dos Milagres. Quando perguntamos se ele acreditava em 

Santa Cruz ele nos releva: 

 



Eu acredito. Quem acredita em Santa Cruz não tem como errar. [...] É uma 

crença que a gente tem, e que dá certo. [...] Eu só pedi a Santa Cruz, a 

promessa que eu fiz a Santa Cruz foi que se ela me ajudasse a formar as 

minhas duas filhas no curso que elas quisessem eu iria levar elas em Santa 

Cruz. Elas já formaram e nós já fomos lá. Uma vez medicina e a outra vez 

direito. Eu acho que foi uma grande vitória para mim, confiando na divina 

Santa Cruz, e deu certo. 

 

Seu José atribui o objetivo alcançado a sua santa, divina Santa Cruz, pois sua 

intercessão foi fundamental para a formatura de suas duas filhas. Há uma relação de 

credibilidade e legitimidade para com Santa Cruz dos Milagres, visto que seu José se 

emociona quando nos relata essa vitória. 

Quando indagamos o nosso entrevistado sobre o que a cidade de Santa Cruz dos 

Milagres tem de especial, ele nos responde de forma categórica, 

 

A santa. A santa é especial. Não falta romeiro, como fala a história. Lá não 

falta romeiro. É dia e noite é cheio de gente na cidade. É uma cidade 

pequena que tá crescendo muito pouco, mas que pra mim é especial, Santa 

Cruz. [...] Eu acho que é abençoada o olho d’água. É tanto que muita gente 

que vai lá procura se banhar com a água da divina Santa Cruz. Leva um litro 

pra lavar um pé, uma mão, a cabeça que tá doendo. Bom, isso é uma coisa 

que a gente alcançou dos pais e continua [...] dando sequência. [...], eu 

acredito que a água é benta.  

 

Para seu José a cidade de Santa Cruz dos Milagres se constitui em um lugar 

santificado, com sua cruz divina e sua água benta. Espaço sagrado que é procurado por seus 

romeiros diuturnamente, na esperança de terem seus pedidos realizados pela divina Santa 

Cruz dos Milagres. Seu José não demonstra a menor dúvida a respeito da sacralidade da sua 

espacialidade. 

Dona Raimunda Alves Frazão nasceu no dia 11 de novembro de 1944, no 

povoado de São João, município de São José do Tapuio. Moradora de Araguaína há mais de 

20 anos, todo o ano vaià região e visita Santa Cruz. Quando perguntamos a dona Raimunda 

como ela conheceu Santa Cruz dos Milagres ela nos expõe que acompanhava sua avó e seus 

pais aos festejos. 

 

Eu conheci indo com meu pai, minha avó. Todo ano ela participava das 

novenas tanto do mês de setembro, começava no dia 5 de setembro até o dia 

14. Então ela morava uma distância de 2 léguas. Toda noite ela ia à novena e 

voltava. Depois ela ia a Santa Cruz e a acampava lá mesmo, fazia um 

barraquinho de palha e ficava lá até terminar os festejos. Sempre eu ia com 

ela. Meu pai e minha mãe não iam. Eles iam lá e voltavam, mas minha vó 

era permanente e eu ali, ao lado dela. Subindo e descendo as ladeiras e eu lá 

com ela. Mês de setembro. Agora mês de maio já é a invenção da Santa Cruz 

que eles fazem também, que é dia 3 de maio, que eles se levantam cem 



vezes, que eles se ajoelham cem vezes, levanta cem vezes, beija o chão cem 

vezes, faz pelo sinal cem vezes, reza cem ave-maria, cem na véspera, cem no 

dia. É assim. Termina com a missa. Muita gente faz, outros não faz esse 

sacrifício. Eu mesmo já fiz umas cinco vezes. Eu ia fazer o sacrifício. 

 

Podemos analisar que, mesmo sendo irmã de seu José, foi sob a influência de sua 

avó que dona Raimunda criou uma relação de intimidade e pertencimento com Santa Cruz dos 

Milagres.  Era sua acompanhante aos festejos da santa, tanto quando sua avó caminhava as 

duas léguas para dos nove dias de festa religiosa, quando do período de acampamento. Subia e 

descia as ladeiras da cidade. Também a acompanhava aos festejos de maio, quando se 

comemora a Invenção da Santa Cruz. Nesse período, dias dois e três de maio, a cidade recebe 

um grande fluxo de romeiros para participar dos rituais da invenção, que consiste ajoelhar-se 

cem vezes, beijar o chão e, cem vezes, levantar cem vezes, fazer o sinal da santa cruz e, cem 

vezes e rezar a ave-maria cem vezes, tanto no dia dois, como no dia três de maio. Dona 

Raimunda também praticava esse ritual, juntamente com sua avó.  

Ela nos descreve sua versão sobre Santa Cruz da seguinte forma: 

 

A história que eu conheço foi assim, [...] uma pessoa chegou na casa da 

família da vaqueiro e que pediu arrancho, [...] e tinha uma pessoa, uma 

criança doente, com febre e passou. [...] Aquela pessoa pediu aquele 

vaqueiro pra fazer uma cruz e levar lá onde é o cruzeiro, aí ficou aquelas 

pessoas adorando na capela, na casa de palha, e foi continuando essa 

história, e foi se espalhando. E logo apareceu o olho d’água lá embaixo, e 

eles começaram a cavar e foram tirando água. Essa cruz foi enfiada lá em 

cima, no alto, onde é o cruzeiro. Tentavam levar lá pra baixo, pra onde 

apareceu essa mina d’água e ela voltava. A história que eu conheço é essa. 

Essa era a história que ela contava pra nós, a vó.  

 

Seu relato é muito parecido com o de seu José, porém mais detalhado. Ela 

identifica um personagem que pode ser do beato, existe o vaqueiro, sua filha que adoece a 

cruz, o morro e o olho d’água dos milagres. Também nos informa sobre as tentativas 

constantes de levar a cruz para baixo do morro, o que não se efetiva, pois a própria cruz não 

aceita sua remoção. Conhece essa versão por intermédio de sua avó, que a contava quando era 

criança. 

Dona Raimunda nos expõe as dificuldades de participar dos festejos em 

homenagem a Santa Cruz dos Milagres quando acompanhava sua avó. 

 

Hoje tá mais fácil. Antes era um sacrifício muito grande pra você 

passar um festejo lá. Era em cima do morro. Não tinha água, não tinha 

energia, não tinha uma árvore com folha. E eles passavam dez, nove 

noites lá, no relento, armando a rede dos carros nos paus, dos paus 



pras árvores, e aquela multidão de gente. Não tinha estrada. Tinha 

vezes que se passava quinze dias com os carros quebrados de São 

Félix pra lá, porque a estrada era muito ruim. Areia, atolava, e aquele 

sacrifício. Mas mesmo assim eles não desistiam. Enfrentavam tudo, 

sol, falta de água. 

 

No relato de dona Raimunda, percebemos o sentimento de fé que move os devotos 

de Santa Cruz dos Milagres. Diante de todos os obstáculos encontrados por eles ainda 

permanecem firmes ao encontro com sua Santa Cruz dos Milagres. As fotos abaixo 

representam essa rotina de sacrifício de seus devotos na cidade santuário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05:Lateral da igreja com devotos 

em descanso. Produzida por Edilene 

Gonçalves do Nascimento Dias, em maio 

de 2000. 

Figura 06: Acampamento de devotos em 

hora de descanso. Produzida por Edilene 

Gonçalves do Nascimento Dias, em maio 

de 2000. 

Figura 07: Acampamento improvisado 

sob árvores. Produzida por Edilene 

Gonçalves do Nascimento Dias, em maio 

de 2013. 

Figura 08: Acampamentos improvisados 

dos devotos nas ruas da cidade 

santuário. Produzida por Edilene 

Gonçalves do Nascimento Dias, em maio 

de 2000. 



 

Conseguimos visualizar, por meio das imagens, a rotina de sacrifício que dona 

Raimunda descreve em sua fala sobre os romeiros de Santa Cruz dos Milagres. Vemos as 

barracas de palha e a cozinha improvisadas, as redes amarradas em “paus e carros”, mas, para 

os devotos não importa a falta de conforto. Essa é a realidade vivenciada por milhares de 

homens e mulheres que buscam a intercessão da santa para as suas aflições. 

Seu Antônio Alves da Silva nasceu em 1937, no povoado Canto, município de 

São Félix do Piauí.  Acompanhava seus pais durante as visitas a divina Santa Cruz dos 

Milagres, estando à cidade em festa ou não. Seu Antônio é mais um dos inúmeros afilhados 

de Santa Cruz. Para ele sua madrinha é muito milagrosa. Quando indagamos sobre a história 

que ele conhece sobre sua madrinha nos responde. 

 

Só sei que encontraram ela lá. Já acharam ela feita lá em cima. Depois 

mandaram fazer a capela e botaram ela. Depois falaram que ela era santa, 

que aquela cruz era santa, era a cruz dos milagres. Todos que têm fé nela são 

curados. 

 

Na fala de seu Antônio percebemos lapsos em sua memória, pois ele não 

consegue lembrar os detalhes sobre sua madrinha. Seu Antônio nasceu em um povoado 

próximo ao antigo Olho D’Água dos Milagres, porém é um dos entrevistados que não 

consegue nos oferecer maiores detalhes em sua exposição. No entanto quem recorre a sua 

madrinha é sempre ouvido e as graças são alcançadas, pois ele enfatiza “minha madrinha é 

muito milagrosa”. Para ele a água do olho d’água também é milagrosa, “o olho d’água dos 

milagres faz milagre também. Aquela água também faz milagre. Já banhei, já bebi, graças a 

Deus”. A cidade, para seu Antônio, é sagrada em toda a sua plenitude, pois morada de sua 

madrinha, a divina Santa Cruz. 

Na narrativa de seu Francisco Frazão da Cruz, ele leva o nome de sua madrinha 

como um dos seus sobrenomes. Também percebemos falhas em sua memória. Seu relato é 

restrito. Ele apenas nos fala que “eu ouvi falar que ela foi achada. Ela é uma cruz de madeira”. 

Seu Francisco nos confessa que acredita no poder de sua madrinha e confia nela, 

demonstrando toda a confiança em Santa Cruz dos Milagres. 

Durante as visitas realizadas nas casas dos nossos entrevistados em Araguaína, 

percebemos uma relação de intimidade e legitimidade, e tal fato nos deu a certeza de que 

Santa Cruz dos Milagres participa cotidianamente de suas vidas, mesmo a distância.  

 



3.3. A fala da instituição: o Reitor do santuário de Santa Cruz dos Milagres. 

 

Atualmente o santuário de Santa dos Milagres conta com três párocos. 

Entrevistamos o reitor do santuário, padre Francimilson Gonçalves de Holanda, no edifício 

Paulo VI, sede da cúria da Arquidiocese de Teresina-PI.  Ele nos relata sua formação 

sacerdotal. Filho do município de Ilhuma ingressa no seminário aos dezenove anos, sendo 

ordenado padre em 1997. Foi o primeiro pároco da igreja de Nossa Senhora da Vitória, no 

bairro Planalto Uruguai. Esteve à frente da paróquia da Santa Maria da Codipi, em Teresina e 

foi encaminhado para igrejas do interior do Estado. Assumiu a paróquia de Valença do Piauí, 

permanecendo por três anos. Depois foi enviado à Santa Cruz dos Milagres. Ele nos fala que 

sempre gostou do santuário, porém foi um desafio ser encaminhado pra lá, pois muitos a 

veem como penitência, uma vez que só se encaminham para a cidade aqueles que tem 

promessas a serem pagas. 

Padre Francimilson nos informa o início de seu trabalho no santuário como reitor, 

em 2007. 

Foi um desafio ao chegar, a atrair pessoas para o convívio, a criar uma 

relação, a fazer a pastoral, desenvolver muito mais ainda, [...] Primeiro, a 

cidade é muito pequena, 3.522 habitantes, conforme o IBGE, são os últimos 

dados que tenho são esses [...], e em dia de festa é um desafio. Quando eu 

cheguei solidão e tudo mais, mas no domingo é bom. É muito agradável 

Santa Cruz no sábado e no domingo, é excelente. Aí eu comecei da minha 

forma de ser. Faço aquilo que amo que é rezar a santa missa, pra mim não 

tem coisa melhor na vida. Eu sei que foi atraindo mais pessoas para o 

santuário. Se a romaria anteriormente era grande, imagine hoje como já 

estar. É muito maior a romaria de hoje em dia. Não por mim, mais pela cruz 

e pela divulgação da mesma. Depois Santa Cruz era pouco divulgada em 

meio de comunicação, como ainda o é até então. Mas fui procurar 

compreender a história do santuário. 

Padre Francimilson nos narra os desafios frente a reitoria do santuário. Primeiro a 

adaptação a cidade, depois o convívio com os moradores, buscando aumentar a frequência 

daquela população a igreja.Passou a divulgar Santa Cruz nos meios de comunicação e como 

resultado houve um aumento no fluxo dos romeiros à cidade. Ele buscou conhecer melhor a 

história da cidade. Leu o livro publicado por padre David Mendes, Santa Cruz dos Milagres, 

um pouco de sua história, que conta a história da cidade e da cruz, e passou a conversar com 

os moradores mais antigos do município. Ele narra uma conversa que travou com uma das 

moradoras mais antigas de Santa Cruz dos Milagres, dona Caçula, de 90 anos. 

E dona Caçula me contava que os pais dela vinham a Santa Cruz com os 

avós. Se ela tem noventa anos, a mãe devia ter também uns cinqüenta anos, e 



a mãe da mãe dela, que era a avó no caso. Juntando mais cinqüenta, mais 

cinqüenta, mais noventa, dá cento e noventa anos, botando por baixo. Com 

certeza viveram muito mais. E sei que recolhendo a história oral, embora 

pequei porque não ter registrado em livro ou em livro tombo, nem nada. Mas 

o pessoal me contava, e eu juntando isso, esse santuário já existia há 

aproximadamente 200 anos. 

 

Percebemos uma preocupação por parte do padre Francimilton, em buscar uma 

data de origem do santuário. Ele demonstra não ter dúvidas que o santuário é bem mais antigo 

do que imaginamos, podendo ser datado do final do século XVII e início do século XVIII. 

Período esse que eram constantes os deslocamentos dos jesuítas entre a província do 

Maranhão e a serra da Ibiapaba, também período da missão jesuítica junto aos índios Aroazes, 

na antiga vila de Valença, espaço do qual pertencia o território de Santa Cruz dos Milagres. 

Padre Francimilton narra à história que ouvira quando assumiu o santuário. 

Colhendo histórias com o padre David e testemunhas de pessoas mais 

antigas, que um beato andou por lá, era uma única fazenda aquelas terras, e 

pouquíssimas pessoas existiam por ali. E o beato encontrou o vaqueiro lá 

naquele morro [...]. Aí vem aquele homem a cavalo e ele para e começa a 

conversar com ele. Com aquela saudação antiga dos beatos, louvado seja o 

senhor Jesus Cristo, e creio que com essa expressão, creio eu, ele deve ter 

saudado aquele homem. E então começou a travar um diálogo com ele, 

começou a falar da história da salvação. Olhe, naquelas terras tão 

longínquas, longe de uma civilização um tanto mais avançada, eles 

começaram a conversara forma como Deus olha para a pessoa humana. E 

conforme imagino, que ele deve começado um diálogo falando das belezas 

da criação. Porque aquele monte em época de inverno não tem coisa mais 

bela, tudo verde, é um infinito, que você percebe a olho nu que não tem 

como negar a graça de Deus. Ele falara então da beleza da criação, do amor 

de Deus para com a pessoa humana, e ele mostrara que Deus amara tanto a 

pessoa humana que deu a vida para nos salvar. E pra facilitar a compreensão 

daquele homem tão rude, homem do campo, ele pegou dois pedaços de 

madeira, que é a que existe até hoje, conforme a tradição nos passa, cruzou o 

sobre o outro para falar da forma como Deus deu a sua vida para salvar o 

homem, para resgatá-lo do mundo do pecado para a vida da luz. Mas não 

parara por ali. [...]. Desceu o morro e apresentou o olho d’água [...] e disse, 

essa água é uma água santa, deve ser feito a catequese da água, como um 

dom de Deus para a humanidade, a tal ponto que a água tem um poder 

curativo muito grande. [...]  

 

Percebemos certa preocupação por parte do padre Francimilson em buscar 

informações sobre Santa Cruz dos Milagres. Para tanto recorre aos párocos mais antigos que 

dirigiram o santuário como o padre David Mendes, e os moradores mais antigos da cidade, 

para construir uma narrativa em torno da santa da cidade. Ele associa os relatos orais sobre o 



beato, o vaqueiro, o morro, a cruz e o olho d’água a sua formação religiosa. Faz especulações 

sobre os prováveis diálogos travados entre o beato e o vaqueiro, associando discussões 

teológico-filosóficas.  

Para o padre Francimilton a natureza se apresenta como uma dádiva de Deus, pois 

suas matas em época de chuvas constantes apresentam uma sacralização do divino, 

constituindo uma obra tocada por Deus, um lugar original de devoção.  

O padre comenta as festas religiosas de Santa Cruz dos Milagres. A primeira delas 

é o dia da invenção, constituindo-se em uma das mais antigas, sendo caracterizada por um 

exercício penitencial. É-nos informado que comparecem na festa cerca de 30.000 pessoas. É 

uma festa de data fixa. Outra festa religiosa que constitui a mais importante do calendário é a 

festa da Exaltação da Santa Cruz. Ele a narra a seguir. 

 

Temos a festa da exaltação. Essa é a maior festa. Maior em dias, como 

também em população, porque são nove dias de festa e o povo vai se 

dividindo, a rotatividade, vai chegando e vai saindo. Eu creio que passe por 

Santa Cruz mais de 100.000 pessoas. [...], mas no dia da festa, que a gente 

chama do dia D, [...], a gente conta aproximadamente de 30 a 40.000 mil 

pessoas. No ano passado verificamos e a cidade estava repleta de caravanas. 

 

Observamos que cidade se transforma em suas datas festivas, uma população 

menor do que 4.000 mil habitantes, em único dia de festa, dia 14 de setembro, recebe uma 

média de 40.000 mil visitantes, segundo depoimento do reitor do santuário. Infelizmente, a 

cidade não possui infraestrutura para receber tantos romeiros. A igreja torna-se pequena para 

a quantidade de devotos de Santa Cruz dos Milagres. Suas ruas enchem-se, transbordam de 

pessoas, disputando cada centímetro da sua espacialidade sagrada.  

A festa do encontro dos santos é a festa mais recente no calendário ritualístico da 

cidade. Padre Francimilson expõe que essa tradição surgiu em decorrência da população de 

São Félix acompanhar padre David quando esse se encaminhava ao santuário.  

 

Ela começou quando o padre David ia para Santa Cruz com os paroquianos 

de São Félix e cada um levava sua imagem do santo do seu santo padroeiro. 

Era como uma grande procissão que ele fazia com os seus paroquianos para 

o santuário. Eis que, a partir dele, o pessoal via ele chegar com o povo e 

começaram a levar suas imagens também. Aí instituiu a festa do encontro 

dos santos, tendo Santa Cruz como padroeiro, que é legalizada, e que agora 

estamos data fixa, segundo domingo de novembro. Antes era no último 

domingo de outubro, porém ficava muito perto do dia dos finados. E nessa 

festa nós temos normalmente um número de 50.000 mil pessoas, no mínimo. 

Eu diria que é a festa mais populosa em um dia só no santuário. É uma festa 

muito bela. Imagine cem adornos arrumados. 



 

Na festividade religiosa denominada Encontros dos Santos, padroeiros da maioria 

das igrejas do Piauí vão pedir benção a Santa Cruz dos Milagres. Nos confirma que a tradição 

dessa manifestação é recente e seu idealizador foi o padre David Mendes, que por muitos anos 

dirigiu o santuário. 

Questionamos ao padre sobre seu posicionamento referente à relação do devoto 

com Santa Cruz dos Milagres. Ele nos responde que,  

 

É uma relação que ao dá para explicar com a razão. Não dá. Por que eu não 

sei, é uma madeira tão simples. Mas é quase uma relação, é uma relação 

muito pessoal. Você não pode interferir. Eles adaptam aquela cruz e eles 

conversam. Mas interessante. A cruz ela mim desperta o contato com o Ser 

superior. A gente percebe claramente isso no diálogo que a gente tem com o 

romeiro. [...] É uma relação muito interna que com a razão não dá para 

entender.  

 

O padre Francimilson demonstra certa perplexidade diante da relação de fé, 

legitimidade e pertencimento do devoto para com Santa Cruz dos Milagres. Para ele a razão 

não consegue responder a intensidade construída por aquela população e aquela cruz de 

“madeira tão simples”. Ele nos confidencia que caracteriza sua fé como muito incipiente 

diante de tantos exemplos de sacrifício. Recorda-nos que todos os anos saem um grupo de 

devotos de Santa Cruz dos Milagres da cidade de Teresina, e vão caminhando até o santuário. 

São 173 quilômetros entre as duas cidades.“A religiosidade popular não dá para você entender 

com a razão, por que ali fala o símbolo. É como se o símbolo transcreve aquilo que torna 

possível”. 

Ele se refere à cruz de madeira de chapada, árvore típica da região e recebeu o 

nome de Santa Cruz dos Milagres. Porém, para os devotos, a cruz de madeira é bem mais que 

uma simples cruz, é sua santa, sua madrinha, sua divina Santa Cruz.  

Esse resto de madeira escurecida é o objeto de tanta devoção e o responsável 

pelo agrupamento de tanta gente, vinda até de outros Estados nordestinos. O 

povo refere-se a ele como se fosse algo vivo e muito personalizado. “Eu vim 

vê a Santa...” “vim pagá a promessa que fiz pra Santa...” “Foi Santa Cruz 

minha madrinha quem me valeu.”. 

 

Referente à criação do santuário por parte da Igreja Católica, o reitor nos expõe o 

posicionamento oficial. 

Os santuários, quando eles são criados eles não vão longe. O santuário é uma 

necessidade, nasce de uma necessidade pessoal. Pode observar. Veja bem, 

[...], Santa Cruz hoje tem três anos reconhecida pela igreja. Lá tinha a 



capelinha, mas não era a igreja de Santa Cruz. Era chamada de santuário, 

mas não era a igreja, era o povo que chamava. A igreja nunca chamou, hoje 

chamamos. Porque é assim, o santuário nasce em torno de um 

acontecimento. Você pode ver. Santa Cruz, qual foi o acontecimento em 

torno de Santa Cruz? Vamos encontrar vários personagens no acontecimento 

inicial. No início é o beato e o vaqueiro. Depois alargou-se a família, a 

menina que estava doente, quase que morta; não tinha remédio naquela 

época no interior. O que era o remédio era o chá pra suar, [...]. O vaqueiro 

lembrou do que o beato falou que a água era benta. O vaqueiro pegou a filha 

e levou no olho d’água, e banhou a menina. E o que aconteceu, a febre 

baixou e ela começou a se recuperar. Pegou a filha e foi até a cruz agradecer. 

E a partir daí ele começou a comentar essa história. A igreja nunca publicou 

nenhum trabalho sobre Santa Cruz. O primeiro foi o livro do padre David, 

que não é tão antigo. É do final de 90, 98, 99, por aí. Sei que o vaqueiro 

contou tal história e começou a romaria. Mas é interessante, você há de 

convir comigo, parece que tem uma energia diferente naquele morro. Para 

quem tem fé. Eu acredito que aquele é um lugar sagrado. Eu acredito que 

sim. Porque não tem como explicar esse povo que vem de tão distante para 

um lugar que não tem muito a oferecer. O que Santa Cruz tem para oferecer 

para quem vai lá passear? Só a igreja.  

 

Os santuários, para a Igreja Católica, devem surgir de forma espontânea e da 

necessidade espiritual de uma determinada população, é o caso do santuário de Santa Cruz 

dos Milagres, que nasceu em torno de uma prática popular. Segundo padre Francimilson a 

Igreja Católica só se posicionou oficialmente por meio da publicação do livro do padre David 

Mendes, e com o reconhecimento oficial do santuário pelo Vaticano, em 2010.  O santuário 

ficou conhecido pelos devotos e romeiros que buscavam graças a serem alcançadas, eram 

atendidos por Santa Cruz, e espalhavam sua fama milagrosa, passando a ser chamada de Santa 

Cruz dos Milagres. O reitor do santuário reconhece sua espacialidade sagrada, pois para ele é 

o que explica a cidade ser procurada por causa de sua cruz de madeira, sua hierofania, Santa 

Cruz dos Milagres.  

Nas narrativas apresentadas por nossos entrevistados, podemos afirmar que o 

espaço territorial de Santa Cruz dos Milagres se apresenta como sagrado para seus devotos, 

tanto os que residem na cidade, quanto os que a visitam nas suas festividades. A Igreja 

Católica também legitima sua sacralidade quando reconhece sua espacialidade como santuário 

oficial. Os devotos da divina Santa Cruz buscam viver sua experiência divina com Deus e 

Santa Cruz Dos Milagres.     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para não finalizar destacamos alguns pontos que foram utilizados para o 

desenvolvimento dessa dissertação. A sua composição teve como sustentação a 

transdisciplinaridade obtida por meio das diversas áreas do conhecimento.Foi desse modo que 

tivemos a oportunidade de identificarmos emoções, razões e sensações dos sujeitos 

observados. 

Na primeira fase da organização da dissertação procuramos traçar o percurso 

teórico capaz de subsidiar a nossa pesquisa. Após levantamento que possibilitasse leituras 

concernentes ao tema, escolhemos o caminho da Nova História por entendermos que seriaeste 

que melhor se adequaria aos nossos propósitos: compreender o universo dinâmico e complexo 

apresentado pelos devotos da Divina Santa Cruz. Este foi o momento onde tivemos a 



oportunidade de dialogar com teorias sobre cultura, cultura popular e religiosidade. 

Destacamos na oportunidade, teóricos como MirceaEliade, Brandão, Chartier, Certeau dentre 

outros. 

Na segunda fase de nossa dissertação foi o momento em que abordamos os 

devotos da Divina Santa Cruz sob a ótica das teorias utilizadas para fundamentação e 

referências à nossas análises. Buscamos, sobretudo, compreender como aqueles norteiam as 

suas vidas em função de sua devoção.  

A de relatos, depoimentos, informações, além das fotografias de Santa Cruz dos 

Milagres inclusas no trabalho, exibem que, de modo geral, ascrenças sobrevivem à revelia da 

presença das igrejas tradicionais e até mesmo daquilo quea “racionalidade lógica” 
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sintetizacomopadrão de comportamento. 

Essas manifestações de crenças religiosas, expressas por meio de comportamentos 

e ações de devoção indica a presença viva de revelações próprias da cultura popular que se 

relacionam com o sagrado. 

As narrativas dos devotos da “Divina Santa Cruz” 
188

 estudada nessa dissertação 

apontaram uma história de religiosidade, caracterizada pelo entrecruzamento de crenças de 

tradições distintas. Quando analisadas essas narrativas em conjunto foi possível observar que 

todas expressam em suas composições e em seus suportes de apresentação traços de uma 

tradição de oralidade.  

Essas narrativas unem o presente e o passado posto que exponham valores, frutos 

das mudanças sociais e da história, indicadores das mutações dos costumes e hábitos de 

homens e mulheres comuns no bojo das práticas religiosas e de crenças. Dessa forma 

compõem reflexos de mudanças sociais e históricas. Refletem uma articulação onde é 

preservada uma tradição religiosa. 

Ao analisar os dados fornecidos por essas narrativas verificamos que essas 

pessoas “comuns” 
189

 avaliam suas vidas e seus mundos sob a ótica de suas crenças num 

processo de constante reelaboração e ressignificação, por meio do qual, valores religiosos são 

estabelecidos com a intenção de atender às necessidades práticas da vida e do cotidiano social. 

Lançando um olhar mais cuidadoso à religiosidade popular, também foi possível 

observar um acentuado sentimento de pertencimento. Os inquiridos consideraram que A 

Divina Santa Cruz tem “muita importância”, e que é de fato, milagrosa. Vivem sob os 

auspícios de sua madrinha. É ela quem os socorre nos momentos de dor. Essa relação 
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 Grifo nosso 
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 Idem. 
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 Idem 



predomina de forma espontânea entre seus devotos independente de manipulações ou outros 

interesses. Lembramos aqui que se trata de algo que é vivido cotidianamente legitimando e 

fortalecendo a afinidade e os laços com a hierofania local. A relação entre o fiel e o santo 

perpassa pela abertura que a simbologia propicia guiando-o por caminhos que o fazem sentir-

se num “oásis de bênçãos”. É a união com o sagrado. 

Para finalizar gostaríamos de chamar a atenção para algumas questões que 

julgamos de extrema importância. O pesquisador da história tem potencial para indicar 

possibilidade de verdade no que escreve, mas, é necessário ter em mente que seria pretensão 

imaginar que tal procedimento iria tirar do anonimato pessoas comuns, apenas porque 

determinados temas ainda não foram pesquisados. Essas pessoas sempre existiram e fizeram 

parte da história, apenas a historiografia ainda não tinha percebido a sua importância nem 

identificado suas vozes. Ao pesquisador cabe a tarefa de reconhecer esses valores. 

Assim, esperamos que esta pesquisa sobre o mundo cultural e religioso dos 

devotos da “Divina Santa Cruz”, possa fornecer informações que, indo além das impressões 

produzidas propicie um novo olhar para a historiografia. Não tivemos a intenção de “resgatar” 

culturas, mas, compreender a complexidade desta vasta rede de significados e simbologias 

atreladas ao mundo dos devotos de Santa Cruz dos Milagres. Afinal, quando se produz 

história sócio cultural fundamentamo-nos na forma como os sujeitos norteiam e significam 

suas vidas e, por este motivo não se pretende esgotar a possibilidade de pesquisa desse tema 

nesta dissertação. 
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