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Eu falo Nossa Senhora de Nazareth, porque é a padroeira 

daqui, é a Virgem Maria, Ela tem muito carinho com as 

pessoas d´Ela. Então, Ela... dá a gente assim uma tranqüilidade 

muito grande, dá a gente assim uma alegria muito grande de 

ter nascido aqui... e a alegria maior que eu te falei é no sentido 

de ter conhecido Deus aqui, ter conhecido Deus através das 

palavras dos meus pais que amava Ela, ter conhecido Deus 

através do sentido do amor da Virgem Maria, ter conhecido 

Deus através da oração, através das festas d´Ela, dos exemplos 

que Ela deixou, no trabalho bonito que Ela implantou, a viver 

pra servir a Deus, falando pra Deus igual Ela falou: “Eis aqui 

a escrava do Senhor”. Se Ela própria falou... “Eis aqui a 

escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa Palavra”, 

é porque Ela era realmente uma pessoa grande, uma pessoa 

que tinha um Deus muito grande dentro do coração. 

[...] Quando a pessoa chega a essa verdade, dentro do seu 

coração, que ele se entrega a Deus... quando ele chega a se 

entregar a Deus duma forma tão simples, mas de tanto valor, 

tão grande, é porque realmente Deus está ali morando... fez 

uma morada dentro do seu coração. Então, essa pessoa está 

prestes a servir a humanidade, essa pessoa está prestes a servir 

os amigos, ela tá prestes a criar alguma forma do amor, a criar 

alguma coisa pra te transformar. 

- Paceli - 

 

 



 

 

 

 

 

Resumo 

 

 

ARAÚJO, Renata Amaral. Uma tradição viva: raízes para a alma - uma análise 

fenomenológica de experiências de pertencer em uma comunidade rural de Minas Gerais. 

2008. 218 f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica, Instituto 

de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

O tema abordado nessa tese refere-se à constituição do sujeito contemporâneo dentro de uma 

perspectiva cultural especificamente marcada pela experiência religiosa: a devoção a Nossa 

Senhora de Nazareth em Morro Vermelho (Caeté/MG). Utilizando-se desse campo fértil de 

expressão da nossa cultura brasileira – as festas populares –, buscamos investigar, descrever e 

discutir como, dentro desse contexto, emerge a experiência do pertencer como uma maneira 

de conceber a si mesmo. Para alcançar esse objetivo, verificamos como a experiência 

comunitária em Morro Vermelho, ordenada pela devoção mariana, contribui para a dinâmica 

do pertencer, ensejando a experiência de pertença local. Para isso, foi necessário: a) análise de 

três entrevistas coletadas durante os preparativos e a realização propriamente dita da festa de 

Nossa Senhora de Nazareth, em 2001, à luz da seguinte problematização: a relação entre o 

desenvolvimento da devoção, para os moradores de Morro Vermelho, e a emergência da 

experiência de pertencer a esse local; b) o delineamento dos elementos presentes na 

experiência comunitária dessa vila que favorecem a experiência do pertencer; c) a 

compreensão da dinâmica do pertencer, assim como vivida pelos entrevistados, e a sua 

influência na consciência que eles têm de si. Escolhemos a Fenomenologia Clássica de 

Husserl como método de análise, apoiando-nos também em alguns adeptos dessa escola 

filosófica, que nos auxiliaram na compreensão dos passos necessários para alcançarmos os 

significados essenciais da experiência assim como vivida pelos sujeitos reais, em consonância 

com a contribuição própria da Psicologia. Em seguida, mostramos o percurso comum da 

pertença entre os entrevistados, através da elaboração da experiência-tipo, identificando dois 

eixos comuns: a) conhecimento, verificação e relacionamento pessoal com Nossa Senhora de 

Nazareth: que ressalta o desenvolvimento da devoção para cada entrevistado, até o processo 

de verificação da tradição recebida; e b) do relacionamento pessoal com Nossa Senhora de 

Nazareth, nasce a construção da festa: que revela o comprometimento pessoal dos 

entrevistados com a festa, por meio do “chamado” a realizar uma “tarefa” específica nas 

comemorações marianas, a memória do relacionamento com a Santa como o “lugar da 

pertença” e a resposta ao chamado da Padroeira como uma manifestação de gratidão e 

expressão do pertencer. Após essa etapa, dialogamos com alguns autores, a partir de temáticas 

que apareceram na análise e na elaboração da experiência-tipo, tais como: a importância do 

conhecimento tradicional para a modernidade, a função da tradição – oferecer raízes para a 

alma – e como acontece a relação de pertença a um determinado povo. Por fim, realizamos o 

que a perspectiva fenomenológica intitula “reconstrução” teórica do vivido, a partir do 



confronto entre a estrutura da vivência de pertença dos entrevistados de Morro Vermelho 

como uma concepção de si e a contribuição de alguns autores, em conformidade com a 

elaboração da experiência dos depoentes, estruturada em três pontos: a) a origem do pertencer 

é uma tradição viva: a oferta de um referencial; b) a apreensão do significado da tradição: 

condição para um pertencer consciente; e c) a consciência de pertencer se concretiza na 

construção da festa: pertença como concepção de si mesmo. 

 

Palavras-chave: psicologia fenomenológica; tradição; autopercepção; alma 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

ARAÚJO, Renata Amaral. A live tradition: roots for the soul – a phenomenological 

analysis of belonging experiences in a rural community of Minas Gerais. 2008. 218 f. Thesis 

(Doctoral). The Postgraduate Program in Clinical Psychology, Institute of Psychology, 

University of Sao Paulo, São Paulo, 2008. 

 

This thesis refers to the contemporary individual constitution in a cultural perspective 

specifically marked by the religious experience: the devotion to Our Lady of Nazareth in 

Morro Vermelho (Caeté/MG). We investigated, described, and discussed - through this fertile 

field of expression in our Brazilian culture, our popular celebrations – how the experience of 

belonging emerges as a way of oneself´s conception in this context. To reach this objective, 

we analyzed how the community experience in Morro Vermelho, ordered by the Mariana 

devotion, contributes to the sense of belonging dynamic, giving opportunity to the local 

experience. For this it was necessary: a) the analysis of three interviews collected during the 

preparation and party of Our Lady of Nazareth, in 2001, facing the following situation: the 

relationship between the development of devotion, for the citizens of Morro Velho, and the 

manifestation of the sense of belonging experience to this place; b) the description of the 

elements in the community life of this village that help in the sense of belonging experience; 

c) the understanding of the dynamic of the sense of belonging, as it is experienced by the 

interviewees, and its influence in their self-awareness. We chose the Classic Phenomenology 

by Husserl as the analysis method, as well as some of his followers, what helped in the 

comprehension of the necessary steps to reach the essential meanings of the experiences lived 

by the real individuals, in accordance to the Psychology contribution. After that, we showed 

the common path of the belonging feeling among the interviewees, through the elaboration of 

the experience, identifying two common axes: a) knowledge, verification, and personal 

experience with Our Lady Nazareth: that emphasizes the development of the devotion for 

each interviewee, until the process of verification of the received tradition and b) from the 

personal relationship with Our Lady Nazareth, the party organization starts: which reveals the 

personal commitment of the interviewees to the party, through the “requirement” to make the 

specific “task”  in the Mariana celebrations, the memory of the relationship with the Saint as a 

“place of belonging” and the answer to the requirement from the patroness as a manifestation 

of gratitude and expression of the belonging feeling. After this step, we interact with some 

authors, using themes from the analysis and elaboration of the experience, such as: the 

importance of the traditional knowledge for the modern life, the function of the tradition – to 

offer roots for the soul – and how the relation of the sense of belonging happens in a group of 

people. In the end, we made the theoretical “reconstruction” – according to the a 

phenomenological perspective – of the experiences, based on the confrontation between the 

structure of the sense of belonging experience of the interviewees from Morro Vermelho as a 



self-conception  and the contribution of some authors, according to the experience elaboration 

of the witnesses, structured in three ways: a) the origin of the sense of belonging is a live 

tradition: the offer of a frame of reference; b) the apprehension of the meaning of the 

tradition: the basis for a conscious belonging feeling; and c) the conscience of belonging gets 

concrete in the construction of the party: sense of belonging as a self-awareness. 

 

Key-words: phenomenological psychology; tradition; self perception; soul 
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Introdução 

Trajetória de pesquisa: tema, objeto e objetivo 

 

I. Morro Vermelho: sobre o campo de investigações 

Morro Vermelho é um distrito de Caeté (MG), possui cerca de 800 habitantes e está 

localizado a aproximadamente 70 Km de Belo Horizonte (ARAÚJO; MAHFOUD, 2000, 

2001 e 2002). 

 

Imagem 03 
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Culturalmente, essa vila possui um caráter tradicional, sobretudo, pela religiosidade 

popular, que tem como ponto unitário a devoção a Nossa Senhora de Nazareth
1
, mas também 

pela utilização da linguagem das festas e celebrações que, periodicamente renovadas, 

conservam viva a memória dos antepassados, afirmam uma identidade pessoal de seus 

habitantes e transmitem à geração póstera os conhecimentos transgeracionais (ARAÚJO; 

MAHFOUD, 2000, 2001 e 2002). 

Nesse vilarejo realiza-se, há mais ou menos 300 anos, a comemoração popular da 

natividade de Nossa Senhora: solenidade ainda mantida, em sua eminência, pela tradição oral
2
 

(ARAÚJO, 2003). 

A festa de Nossa Senhora de Nazareth acontece nos dias 6, 7 e 8 de setembro, marcada 

por momentos grandiosos e intensamente vividos pelos moradores que organizam a festa ao 

longo de todo o ano. Durante toda a realização dessa celebração ficam evidentes o empenho e 

a devoção à Padroeira, nos quais destacam-se a zelosa preparação e a atenção constante dos 

responsáveis com o intuito de que a festa ocorra da melhor maneira possível. Nesses dias, 

muitos familiares que não residem mais na vila fielmente retornam a Morro Vermelho para 

saudarem a Padroeira (ARAÚJO, 2003). 

A chegada da bandeira, no dia 6 de setembro, abre o tríduo de comemorações no distrito. 

Um cortejo a cavalo porta o estandarte de Nossa Senhora de Nazareth, iniciando o seu percurso 

                                                 
1
 O culto à Senhora de Nazareth chegou ao Brasil no final do século XVII, e se instaurou no país como uma 

devoção cujo corpus unia fé e festa. O estudo da migração desse tipo específico de religiosidade popular, 

representada pela devoção mariana, foi um dos fatores que permitiu a compreensão histórica de povoações de 

vilas no norte do País, tangenciadas pelo mar, na última década do Seiscentos, uma vez que foi trazida por 

colonos marítimos que festejavam a Santa (JANCSÓ; KANTOR, 2001). 
2
 Uma das tradições que ainda são relatadas oralmente pelos habitantes de Morro Vermelho refere-se à intercessão da 

Santa em favor de um cavaleiro medieval quando este, montado em seu cavalo, estava prestes a cair de um penhasco. 

Essa história se encontra representada no teto da igreja matriz dessa vila e trata-se de uma reprodução fiel da história 

do milagre acontecido com o nobre Dom Fuas Roupinho que, no século XII, ergueu um Santuário em homenagem a 

Nossa Senhora de Nazareth. A tradição relata que esse cavaleiro, certo dia, enquanto cavalgava e caçava, começou a 

perseguir um veado até o alto da rocha, que se jogou do penhasco ao mar. Ali se encontrava a imagem da santa, e 

quando esse nobre percebe que o embalo de seu cavalo o incapacita de freá-lo a tempo, clama a Nossa Senhora de 

Nazareth que o salve. Ela, em resposta, paralisa o seu cavalo a poucos centímetros de se consumar o acidente. 

Agradecido pela intervenção da Santa, o cavaleiro construiu um santuário, que é conhecido como Capela da Memória. 

Nossa Senhora de Nazaré tornou-se protetora dos marinheiros portugueses. Muitos navios que por ali passaram 

seguiram viagem para todo o mundo, inclusive para o Brasil (LIMA JÚNIOR, 1956). 
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em Caeté, atravessando cerca de quinze quilômetros de estrada de terra até chegar em Morro 

Vermelho, local no qual a Padroeira é esperada e recebida com alegria (ARAÚJO, 2003). 

Ao final desse momento, as pessoas já começam a preparação do adro da igreja para a 

Cavalhada
3
, que acontecerá no dia seguinte. Essa tradição de origem medieval é considerada, 

pelos moradores dessa vila, como o momento das comemorações que é para todos; de fato a 

Cavalhada atrai muitos visitantes. O dia 7 se caracteriza principalmente pela organização 

grandiosa do cenário dessa festa que conta com a experiência de seus responsáveis e o auxílio 

solidário dos moradores, das crianças e dos jovens, reunidos com o objetivo de preparar o local 

em que acontecerá a grande encenação da luta entre mouros e cristãos, que tem o seu desfecho na 

instauração da paz, graças à intervenção de Nossa Senhora de Nazareth. Essa ocasião é celebrada 

após o erguimento de um mastro com a bandeira da Padroeira (ARAÚJO, 2003). 

Fim da Cavalhada para os visitantes, início de mais uma jornada de trabalho para os 

moradores de Morro Vermelho. O dia 8 de setembro é vivido pelos devotos como o momento 

mais caro para a comunidade: a celebração de uma missa em latim que comemora a 

natividade de Nossa Senhora, orgulhosamente mantida nos moldes tradicionais, e uma 

procissão que atravessa todo o vilarejo ao final do dia, são os momentos mais solenes, 

considerados como o ápice do tríduo de comemorações realizadas para festejar a Padroeira. 

Se a Cavalhada é o momento das festas que é para todos, o dia 8 é considerado pelos 

moradores de Morro Vermelho a celebração dos devotos dessa vila (ARAÚJO, 2003). 

 

 

 

                                                 
3
 A Cavalhada é uma festa tradicional medieval introduzida no Brasil pelos portugueses, cujos registros identificam a 

realização dessa manifestação popular desde o final do século XVII. A sua prática em Morro Vermelho remonta ao 

ano de 1704 e se caracteriza pela encenação, entre dois grupos de 12 cavalheiros, dos mouros e dos cristãos, 

diferenciados pelas cores de suas vestimentas e pelos enfeites de seus cavalos – os primeiros pela cor vermelha e os 

outros pela azul. Esta apresentação traz à memória um período histórico que se refere ao das Cruzadas, no qual a 

guerra entre esses dois povos, segundo a tradição oral na comunidade de Morro Vermelho, tem o seu desfecho com a 

invocação de Nossa Senhora de Nazareth pelos cristãos e pela Sua intervenção em favor da paz, evidenciada na 

conversão dos mouros ao cristianismo (ARAÚJO, 2003; LEITE; MAHFOUD, 2007 e MAHFOUD, 1999). 
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II. Uma trajetória de pesquisa: os passos que precederam o doutorado 

Em 1999, ingressei no Laboratório de Análise e Processos em Subjetividade – LaPS
4
, 

inicialmente participando apenas dos encontros do grupo de pesquisa, momentos nos quais 

discutiam-se textos ligados ao processo de “memória coletiva”, “método fenomenológico” e 

“experiência religiosa”, assim como debatiam-se o andamento das investigações de outros 

alunos que já se encontravam em níveis mais avançados de suas pesquisas sobre esses temas. 

Foi exatamente nesse contexto que entrei em contato com o método fenomenológico e com a 

comunidade rural tradicional de Morro Vermelho, dando início à minha trajetória de pesquisa. 

Durante quatro anos, de 2000 a 2004, o trabalho com esse método e essa comunidade se 

transformaram gradativamente em projetos de Iniciação Científica, de Aprofundamento, de 

Mestrado e, por fim, de Doutorado. 

Em 2000, concluímos uma pesquisa de Iniciação Científica nessa comunidade rural 

tradicional, cujo objetivo foi investigar o processo de memória coletiva, utilizando entrevistas 

realizadas em ocasião de uma mostra fotográfica organizada pelo grupo de pesquisa do LaPS 

nesse vilarejo, que exibia os momentos de festividades religiosas, sobretudo a festa de Nossa 

Senhora de Nazareth, além de situações cotidianas dos moradores desse distrito (ARAÚJO; 

MAHFOUD, 2000). 

Ao realizar uma análise fenomenológica
5
 dos depoimentos, constatamos, primeiramente, 

que a identidade pessoal dos entrevistados estava diretamente ligada à memória de seus 

antepassados, cuja conservação da tradição local, a devoção à Santa, dava-se através da constante 

                                                 
4
 Aberto aos alunos da graduação e da pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, o LaPS 

é coordenado pelo Prof. D.r Miguel Mahfoud. 
5
 A leitura fenomenológica tem como principal objetivo uma compreensão do material coletado como expressão do 

“vivido” ou da experiência imediata pré-reflexiva, visando descrever e explicitar as conexões de sentido que 

estruturam a vivência que os sujeitos têm do mundo no qual se encontram inseridos. O rigor oferecido por esse tipo de 

análise está fundamentado pelo dinamismo da consciência intencional, que se volta à realidade, possibilitando a 

apreensão do sentido que as “coisas” oferecem às pessoas. Assim, esse tipo de análise implica um esforço do 

pesquisador em acompanhar essa dinâmica da consciência através de uma atitude fenomenológica, a epoqué – 

suspensão dos pré-juízos e avaliações iniciais sobre aquilo que se mostra –, buscando entrar em contato com o 

fenômeno e explicitar o sentido que ali se encontra presente. Assim, categorias emergem do vivido e não a priori 

(AMATUZZI, 1996; MAHFOUD; DRUMMOND, 1999; VAN DER LEEUW, 1964). Discutiremos mais 

profundamente sobre esse tipo de análise no Capítulo 01 da presente tese. 
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renovação desses momentos festivos por esses habitantes: afirmar a si mesmos significava trazer à 

tona a história da qual faziam parte (ARAÚJO; MAHFOUD, 2000). 

Verificamos também que a perpetuação da tradição para gerações seguintes, 

principalmente pelos participantes ativos na festa da Padroeira, não se dava de forma 

meramente reprodutiva, mas com a consciência do significado da tarefa que assumiam na 

festa: o trabalho expressava a continuidade da história dos ancestrais, o cumprimento de um 

ofício que os tornava protagonistas e, por fim, uma contribuição para as gerações seguintes, 

uma vez que o empenho nessa festividade consistia na transmissão aos mais novos dos 

conhecimentos recebidos pelos seus antepassados (ARAÚJO; MAHFOUD, 2000). 

A preocupação com a manutenção da tradição, a celebração que comemora a natividade 

da Santa, bem como a inquietação provocada pela necessidade de conservação dessas práticas 

locais pelas gerações vindouras, evidenciava a importância da devoção à Santa. Essa pesquisa, 

portanto, permitiu-nos, no segundo semestre de 2000, trabalhar com a hipótese da centralidade da 

Padroeira na vida daquelas pessoas da comunidade, que se confirmou durante posteriores 

investigações de campo. A participação em diversos momentos da festa de Nossa Senhora de 

Nazareth, inclusive nos meses de preparação que antecediam esse evento, foi essencial para a 

observação de um aspecto que não apenas fortaleceu essa suposição como se constituiu em um 

ponto de partida para uma nova etapa de trabalho: a preparação da festa de Nossa Senhora de 

Nazareth, em Morro Vermelho, demandava dos moradores um empenho anual que era realizado 

de forma entusiasmada e esmerada (ARAÚJO; MAHFOUD, 2000). 

Durante a coleta de depoimentos, em diversas conversas que tivemos com os 

moradores que participavam ativamente do planejamento da festa, interessava-nos saber 

como, ano após ano, mantinham-se fielmente realizando aquele momento, esforçando-se em 

conservar a tradição recebida pelos ancestrais em meio às dificuldades para a efetivação dessa 

festividade como, por exemplo, a incerteza em se conseguir financiamentos e patrocínios 
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suficientes para a sua realização
6
, a hesitação dos mais jovens em assumir as 

responsabilidades imprescindíveis para o acontecimento dessa comemoração popular, ou 

ainda, as infindáveis discussões internas ao grupo organizativo em função de discordâncias 

acerca de como realizar e gerenciar aquela ocasião (ARAÚJO; MAHFOUD, 2000 e 2001). 

Mesmo com as inseguranças, angústias e desarmonias, a festa sempre acontecia da 

maneira mais fiel possível à tradição. E, segundo os próprios moradores, quem vencia esses 

impasses era sempre Nossa Senhora de Nazareth; era Ela quem decidia se a festa iria 

acontecer ou não (ARAÚJO; MAHFOUD, 2001). 

Assim, o empenho nas celebrações, expressão concreta da devoção à Santa, tinha um 

sentido, que confirmava mais uma vez as constatações encontradas na pesquisa anterior: 

manter a tradição, preservar a memória dos antepassados, ou seja, resguardar a história do 

povo de Morro Vermelho e pôr a salvo a própria identidade; porém, a novidade que esse 

trabalho verificou foi que isso não seria possível se o conteúdo dessa tradição não fosse 

reconhecido com um poder capaz de conservar aquele momento para além da temporalidade 

humana e das vicissitudes mundanas. Nossa Senhora de Nazareth não eliminava os 

paradoxos, contradições e conflitos emergentes na realização de sua festa, ao contrário, a Sua 

presença permitia um enfrentamento e um direcionamento das decisões que tinham que ser 

tomadas pelos organizadores (ARAÚJO; MAHFOUD, 2001). 

Persuadidos da importância primordial da Padroeira para aquela comunidade, uma nova 

interrogação deu início a nossa pesquisa de mestrado
7
, em 2001: se a vida dos moradores era 

marcada por essa Presença da Santa, interessou-nos investigar qual era o Seu significado na 

                                                 
6
 A festa, que comemora a natividade da Padroeira, tem um custo total muito alto quando comparado às 

condições desse vilarejo quanto à captação de recursos para a concretização desse projeto; entre eles podemos 

citar: gastos com equipamentos e mobiliário, dentre outros recursos materiais necessários e divulgação na região. 
7
 ARAÚJO, R. A. O sagrado no humano: a elaboração da experiência ontológica diante de Nossa Senhora de 

Nazareth em uma comunidade tradicional. 2003. Dissertação (mestrado). Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2003. 
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maneira como os moradores concebiam a si mesmos diante de um contexto pessoal e coletivo 

ordenado em função desse centro religioso (ARAÚJO; MAHFOUD, 2002a). 

Nessa nova etapa, foram realizadas entrevistas com três sujeitos, cuja pergunta, 

“Como nasceu a devoção a Nossa Senhora de Nazareth?”, objetivava a descrição da 

experiência, assim como vivida pelo sujeito. Dessa maneira, o relato obtido apresentava uma 

descrição do processo de reconhecimento da Padroeira na própria vida. Na maioria das vezes, 

a narração tinha início com a história de seus antepassados e de sua própria infância, não 

seguindo, necessariamente, uma linearidade cronológica (ARAÚJO, 2003). 

Em seguida, foi feita uma análise fenomenológica
8
 desses depoimentos cujos 

resultados permitiram chegar à experiência-tipo
9
 referente à concepção de si dentro de um 

contexto cultural marcado pela presença de Nossa Senhora de Nazareth. A apreensão das 

vivências essenciais em quatro eixos
10

 nos possibilitou, por fim, descrever uma dinâmica 

estruturada em cinco pontos comuns entre os entrevistados, referentes à maneira como a Santa 

entrava no horizonte de vida do entrevistado e como, aos poucos, integrava-se à forma como 

ele se concebia a si mesmo (ARAÚJO, 2003 e ARAÚJO; MAHFOUD, 2004). 

O reconhecimento da Padroeira tornava-se possível por certo tipo de convivência, entre esse 

sujeito e a comunidade (familiares e moradores do vilarejo), que privilegiava o compartilhamento de 

uma visão de mundo em comum, o acolhimento e a valorização das potencialidades apresentadas 

pelo sujeito. Era essa modalidade de relacionamento entre gerações que permitia uma integração 

confiável para receber a tradição (ARAÚJO, 2003 e ARAÚJO; MAHFOUD, 2004). 

                                                 
8
 Ver nota 3, à página 14. 

9
 Etapa final da análise fenomenológica, assim como proposto por van der Leeuw (1964), que nessa pesquisa buscou 

elucidar, após a identificação da essência das experiências descritas pelos entrevistados, aspectos primordiais que 

caracterizavam a forma como a presença de Nossa Senhora de Nazareth entrava na maneira como um sujeito de Morro 

Vermelho concebia a si mesmo. Para uma compreensão mais integral ver Araújo (2003). 
10

 A ordenação do material coletado e analisado em quatro eixos temáticos (“Entrada no mundo”, “Surpresa Essencial”, 

“Concepção do Outro” e Concepção de Si”), possibilitou-nos realizar uma re-leitura e posterior identificação de vivências 

essenciais: nas três entrevistas foi possível verificar, dadas as maneiras diversificadas em que aconteciam, a forma como 

Nossa Senhora de Nazareth entrava no horizonte de vida de cada sujeito entrevistado, delimitada temporal e 

espacialmente; a experiência de impacto com a Padroeira; o desenvolvimento pessoal e peculiar de um relacionamento 

entre o devoto e Ela e, por fim, a elaboração da concepção de si mesmo diante dessa Presença (ARAÚJO, 2003). 
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A confiabilidade na testemunha, portadora dos conhecimentos precedentes, era 

essencial para que esse sujeito pudesse entrar em contato com o conteúdo da sua tradição, 

avaliando-o e se apropriando, de forma personalizada, daquilo que lhe parecia valoroso. Nesse 

contexto, o relacionamento com a Padroeira se dava, a princípio, como reconhecimento de 

algo exterior a si mesmo, transcendente, que, aos poucos, para esse sujeito, ia se distinguindo 

e se concretizando na forma de um chamado pessoal: era Ela quem se comunicava ao devoto 

conferindo-lhe uma responsabilidade na organização da festa, seguindo a dinâmica histórica 

da tradição, ou seja, o chamado da Padroeira coincidia com o recebimento de uma tarefa 

legada pela geração anterior. Entretanto, assumir esse compromisso para um sujeito de Morro 

Vermelho significava entrar em relacionamento com a Padroeira, assegurado do apoio da Sua 

companhia nas situações mais inusitadas (ARAÚJO, 2003 e ARAÚJO; MAHFOUD, 2004). 

Estabelecida a relação e reconhecido o chamado pelo sujeito de Morro Vermelho, a 

Padroeira passava, gradativamente, a se tornar um parâmetro organizador da vida dessas pessoas 

– forma de realizar o trabalho, maneira como educar os filhos, modo como receber as pessoas que 

iam para a Sua festa, empenho e responsabilidade com os quais organizavam o momento 

comemorativo de Sua natividade (ARAÚJO, 2003 e ARAÚJO; MAHFOUD, 2004). 

Embora Nossa Senhora de Nazareth se configurasse como um modelo coletivo, o 

relacionamento com Ela era pessoal, pois, ao responder ao Seu chamado, era despertado no 

sujeito de Morro Vermelho não apenas um conhecimento de si mesmo, mas o valor da sua 

ação e da sua contribuição, vivido com a consciência de que não poderia ser dado por 

nenhuma outra pessoa (ARAÚJO, 2003 e ARAÚJO; MAHFOUD, 2004). 

Por fim, a concepção de si, para o sujeito de Morro Vermelho, estava ligada ao fato de 

responder ao chamado de Nossa Senhora e esta consciência emergia juntamente com o dar-se 

conta de seu pertencimento à vila; ou seja, concretamente, significava perceber e assumir uma 
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responsabilidade, pessoal e intransferível, sobretudo na realização da festa, importante para a 

construção daquela coletividade (ARAÚJO, 2003 e ARAÚJO; MAHFOUD, 2004). 

A partir da experiência-tipo, um dos aspectos conclusivos que suscitou a continuidade 

dessa pesquisa, através do projeto de doutorado, em 2004, permitiu constatar uma coexistência 

entre ser devoto à Santa e responsabilizar-se pela construção da festa; dinâmica esta que 

fortalecia o pertencimento àquele local. Tal constatação colocou uma nova indagação: como essa 

devoção contribuía para o processo de pertencimento dos entrevistados? 

 

III. Iniciando o doutorado: 

durante o percurso, mudanças e acontecimentos inesperados 

A busca pela realização desse novo trabalho implicou uma mudança radical da minha própria 

vida: mudança de cidade, de casa, de relacionamentos cotidianos, de trabalho enfim, de hábitos e 

costumes. Embora em muitos aspectos essa transferência para um novo local não se inscrevesse em 

um plano radicalmente diverso e pouco familiar, a experiência inicial, como para qualquer forâneo, era 

de certo desconcerto, uma vez que demandava ajustamentos à nova situação de vida. 

No entanto, ao longo do período de adaptação, fui percebendo que a motivação que 

havia permitido tal mudança – a realização do doutorado –, não tardou a desvanecer... E, 

inusitadamente, uma nova sensação desconfortável aparecia: um estranhamento em relação à 

origem do percurso até então realizado, ou seja, ao próprio tema de trabalho. A impressão era 

que havia deixado uma vida para trás e que começava algo completamente novo, como se 

tivesse ocorrido uma cisão... 

A condição em que me encontrava caracterizava-se por uma aparente solidão, na qual 

o sentimento e a ação correspondentes eram tristeza e desânimo perante o trabalho que 

deveria ser realizado, assim como ofuscamento do sentido pelo qual deveria me empenhar. 

No entanto, essa situação desarmônica e inconfortável, que poderia me levar a uma 

possível desistência como saída, mostrou-se uma ocasião para o reconhecimento do incômodo, 
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favorecendo a consciência de uma necessidade vital de unidade entre passado e presente. A 

consideração deste fator foi essencial para a retomada dos motivos geradores de tal mudança e 

para um novo início. 

O pertencer, que antes era um tema de estudo, após essa experiência na minha vida, 

fortaleceu-se como um assunto de caráter prático e útil a ser abordado.  

Eis, então, o que subjaz todo o preâmbulo anteriormente apresentado: a minha 

experiência não se constituiu em uma condição de afastamento absoluto da situação de 

origem, entretanto, vivenciar a vertigem, provocada por um parcial desligamento com uma 

condição que, obviamente, se manifestava familiar e harmônica, possibilitou uma nova e 

fecunda aproximação ao tema que pretendo expor ao longo dos capítulos dessa tese. 

 

IV. O estudo sobre o pertencer na comunidade rural tradicional de Morro Vermelho:  

tema, definição do objeto e do objetivo, apresentação da estrutura da tese 

O tema abordado nessa tese refere-se à constituição do sujeito contemporâneo dentro 

de uma perspectiva cultural especificamente marcada pela experiência religiosa: a devoção a 

Nossa Senhora de Nazareth, em Morro Vermelho. 

A celebração da natividade da Virgem de Nazareth, nessa comunidade tradicional 

rural, é uma das maiores expressões da religiosidade popular dos habitantes dessa vila, 

comparada somente à preparação da Semana Santa. Em Morro Vermelho, a memória de 

Nossa Senhora de Nazareth é reatualizada há mais de 300 anos através da festa da Padroeira, 

que acontece em setembro. De acordo com Mahfoud (2002, p. 346), a forma como a devoção 

é vivida nesse distrito apresenta uma grande identificação com a sua origem portuguesa: 

 
Sabem-se irmãos dos filhos de Nossa Senhora de Nazaré. Retomada a história da 

tradição em Portugal reconhecem-se participantes enquanto preservadores da 

história que carrega a própria presença dela. Sabem-se acompanhados por Ela, 
sabem-se companheiros também deles, portugueses. Uma missão diante dos filhos, 

diante do Brasil, de Portugal e de todo o mundo se abre. A admiração pela história 

continuada germina em gratidão pela herança recebida, e pela presença reconhecida, 
na dureza do quotidiano da pequena vila rural de Morro Vermelho. 
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Historicamente, a devoção mariana inseriu-se em uma das mais importantes 

manifestações da religiosidade popular presentes na Europa campesina e rural, durante os séculos 

XV a XVIII. A sua origem portuguesa caracterizou-se pela junção de elementos complementares 

entre si: o sagrado, representado pelas peregrinações a santuários, e o profano presente no aspecto 

lúdico das festas. A fusão desses âmbitos instituiu o catolicismo popular nessa época, definido 

mais pela relação direta entre o devoto e a Santa, no que respeita a essa devoção especificamente 

mariana, que pela mediação de uma hierarquia clerical (JANCSÓ; KANTOR, 2001). 

As festas que celebravam Nossa Senhora de Nazareth, historicamente iniciadas no 

Pará Colonial, no final do século XVII, não perderam inicialmente a sua originalidade 

lusitana: uma devoção popular, que unia elementos sagrados e profanos. A grande 

contribuição desse tipo de religiosidade popular estava na relação entre uma manifestação 

devocional que era indissociada da sociabilidade que favoreciam as suas comemorações; 

aspecto este que modelou o modus vivendi de diversas vilas por onde se instaurou, no início 

do século XVIII: atuavam “como „forças nucleativas e aglutinativas‟ nos meios rurais onde a 

dispersão e o isolamento são acentuados, definindo a „função sociabilizadora‟ das devoções 

populares” (JANCSÓ; KANTOR, 2001, p. 924). 

Essas raízes genuínas das festas dedicadas a Nossa Senhora de Nazareth encontram-se 

presentes nas celebrações organizadas pelos habitantes de Morro Vermelho e podem ser 

examinadas minuciosamente em alguns estudos realizados sobre essa realidade que 

demonstram a centralidade dessa devoção para essa comunidade, bem como a sua importância 

para a constituição da estrutura comunitária nessa vila
11

. 

Assim, utilizando-se desse campo fértil de expressão da nossa cultura brasileira – as festas 

populares; em especial a que celebra a natividade de Nossa Senhora –, é que buscaremos 

                                                 
11

 Araújo (2003); Araújo e Mahfoud (2000, 2001, 2002, 2002a e 2004); Campo e Mahfoud (1999 e 2000); 

Canielo e Mahfoud (2006); Drummond (2000); Leite e Mahfoud (2006, 2007 e 2007a); Mahfoud e Almeida 

(1998); Mahfoud e Drummond (1999); Mahfoud e Ribeiro (1998, 1999 e 1999a); Mahfoud (1999, 2001, 2001a, 

2001b e 2002); Pereira e Mahfoud (2006); Salum e Mahfoud (2006); Silva Junior e Mahfoud (2006). 
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investigar, descrever e discutir como, dentro desse contexto marcadamente religioso – Morro 

Vermelho –, emerge a experiência do pertencer como uma maneira de conceber a si mesmo. 

Para alcançarmos esse objetivo consideramos necessário verificar como a experiência 

comunitária em Morro Vermelho, ordenada pela devoção mariana, contribui para a dinâmica 

do pertencer, ensejando a experiência de pertencimento local. Para isso será necessário: 

- a releitura e uma nova análise das entrevistas, à luz de uma nova problematização 

dos depoimentos: a relação entre o desenvolvimento da devoção para os moradores 

de Morro Vermelho e  a emergência da experiência de pertencer a esse local; 

- o delineamento dos elementos presentes na experiência comunitária dessa vila que 

favorecem a experiência do pertencer; 

- a compreensão da dinâmica do pertencer assim como vivida pelos entrevistados e a 

sua influência na consciência que eles têm de si. 

A contribuição desse estudo para a atualidade refere-se ao maior delineamento da 

constituição do sujeito em uma comunidade rural, cuja tradição popular mantida há mais de 300 

anos, sobretudo pela via da oralidade, paradoxalmente, persiste dentro de uma conjuntura 

adversamente marcada pela moderna consciência do efêmero, do incerto e da independência. 

Segundo Mahfoud (2003), em seu estudo sobre a experiência religiosa das 

comunidades da Estação Ecológica Juréia-Itatins, não apenas identificou essa paradoxal 

permanência de vivências tradicional-religiosas em um contexto cultural moderno, 

desfavorável a essa dinâmica de transmissão do conhecimento e a esse tipo de organização 

coletiva, como ressaltou a relevância desse tipo de pesquisa do ponto de vista científico. A 

pouca visibilidade que as comunidades tradicionais têm frente a grande exaltação das formas 

mais diversas da vida moderna, torna a investigação desse tipo de elaboração da experiência 

uma contribuição para o contexto atual, sobretudo, pela sua duração em uma época cujos 

setores da vida social se guiam por parâmetros antagônicos àqueles tradicionais. 



Introdução 

 

27 
 

Assim, acreditamos que o estudo sobre o pertencer na comunidade rural tradicional de 

Morro Vermelho pode contribuir para os campos de pesquisa e de atuação da Psicologia Clínica 

no contexto sócio-cultural brasileiro, uma vez que, pesquisando esse fenômeno, gerado dentro de 

um contexto cultural marcado pela experiência religiosa – particularmente a devoção mariana –, 

ampliamos a compreensão acerca dos processos de subjetivação e singularização. 

 

A presente tese encontra-se dividida em três partes. A primeira parte consiste numa 

exposição da metodologia
12

 utilizada durante todo o percurso de pesquisa em Morro 

Vermelho, de 2001 a 2004, até chegarmos à problematização que deu origem ao doutorado, 

iniciado em 2004. Ao caminho metodológico traçado nos anos que precederam o doutorado 

denominamos “testemunhando o que se vê”, uma vez que revela a postura peculiar de se 

realizar a pesquisa fenomenológica. Nessa seção também apresentamos os procedimentos 

metodológicos adotados para o doutorado, sobretudo, no que respeita àqueles essenciais para 

a realização da análise dos depoimentos, levando em consideração o método proposto pela 

Fenomenologia Clássica. A busca por compreender a experiência de pertencer como uma 

concepção de si mesmo, em Morro Vermelho, aponta mais para uma exigência de sentido do 

que para uma necessidade explicativo-causal. Por isso, escolhemos a Fenomenologia Clássica, 

fundada por Husserl
13

, e alguns adeptos dessa escola filosófica
14

, que nos ofereceram uma 

maior compreensão do método em conformidade com a vertente clássica, apresentando os 

passos necessários para alcançarmos os significados essenciais, partindo da experiência assim 

como vivida pelos sujeitos reais, em consonância com a contribuição própria da Psicologia. 

                                                 
12

 Utilizamos autores que usam a fenomenologia como um método, discutindo-o, para as pesquisas precedentes 

ao doutorado. As referências mais precisas podem ser encontradas no Capítulo 01. 
13

 Os textos de Husserl (1992, 1996 e 1998) que foram consultados referem-se, sobretudo, àqueles que contextualizam o 

momento de fundação da nova escola filosófica e criação e descrição das etapas do método fenomenológico. 
14

 Os autores que nos auxiliaram quanto à maior compreensão do método fenomenológico para o doutorado foram van 

der Leeuw (1964) e Ales Bello (1998, 2004 e 2006). O primeiro, aprofundando o tema sobre o fenômeno religioso, e 

Ales Bello, ocupando-se dos estudos sobre a formação das culturas e religiões, embora não fossem contemporâneos de 

Husserl, realizaram um trabalho de reflexão sobre o método fenomenológico em suas obras, apoiados nas perspectivas 

do fundador dessa escola filosófica; sendo que Ales Bello, por meio de suas elaborações, nos colocou em contato com 

a principal discípula de Husserl, Edith Stein. 
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Ainda nesse capítulo faremos uma breve apresentação da organização do material coletado e 

analisado, bem como das demais partes da tese, para que o leitor possa se orientar quanto à 

leitura dos dados. 

A segunda parte da tese apresenta os capítulos 02, 03 e 04 referentes à análise de três 

entrevistas, e o capítulo 05, contendo a elaboração da experiência-tipo. Neles encontraremos 

uma nova análise fenomenológica dos depoimentos coletados durante os preparativos e a 

realização propriamente dita da festa de Nossa Senhora de Nazareth, em 2001, feita com o 

objetivo de delinear como acontece a experiência do pertencer em Morro Vermelho, como 

uma maneira de conceber a si mesmo, assim como mostraremos o percurso comum da 

pertença entre os entrevistados, através da elaboração da experiência-tipo. 

A terceira parte refere-se ao trabalho que a fenomenologia denomina “Confronto de 

Testemunhos” e “reconstrução” teórica do vivido, segundo van der Leeuw (1964), no qual 

buscamos examinar as nossas análises, a partir daquilo que foi revelado pelos entrevistados, 

confrontando-as com um referencial teórico pesquisado, para uma contínua confirmação ou 

retificação dessa análise. Essa seção subdivide-se em dois capítulos intitulados, 

respectivamente, “Diálogos” e “Discussões”. O capítulo 06, intitulado “Diálogos”, consiste na 

apresentação de algumas temáticas que apareceram nos capítulos referentes à análise das 

entrevistas e à elaboração da experiência-tipo, sobretudo, conhecimento tradicional e relação 

de pertença. Em um primeiro momento, realizamos uma breve descrição da crise da 

modernidade e de como a ruptura com o passado culminou no enfraquecimento da função da 

tradição para a atualidade; desencadeando o processo de desenraizamento e trazendo 

conseqüências para o contexto brasileiro, assim como para o desenvolvimento psicológico. Os 

autores com os quais dialogamos nessa seção foram escolhidos a partir de um levantamento 

bibliográfico dessa temática no campo da Psicologia. Assim, consideramos alguns teóricos 

que vêm trabalhando com a importância da tradição para a contemporaneidade e as 
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conseqüências da desvalorização desse tipo de transmissão dos conhecimentos do ponto de 

vista psicossocial. Adotamos, assim, as perspectivas dos campos da Psicologia Social 

Brasileira, com um enfoque na compreensão dos processos psicossociais associada aos 

fenômenos histórico-culturais, e da Psicologia Clínica Brasileira, que evidencia a constituição 

do sujeito sem perder de vista a sua dimensão histórica e a sua inserção num campo social e 

cultural, âmbitos essenciais para o trabalho clínico contemporâneo. Apresentamos, inclusive, 

as teorizações de autores
15

 que serviram de fundamentação para as reflexões dos expoentes de 

cada um desses campos da Psicologia Brasileira, ampliando a nossa compreensão acerca das 

elaborações realizadas pelos teóricos brasileiros. No tópico seguinte expomos a importância 

da tradição para a atualidade, descrevendo o processo de enraizamento e enfocando a sua 

principal função: oferecer raízes para a alma. Nesse sentido, fez-se necessário abordar 

conceitualmente o termo alma, definido como um “centro de vitalidade” que anima o ser 

humano e como uma “morada” dos “alimentos” oferecidos pela coletividade na qual o sujeito 

encontra-se inserido. Nessa seção, dialogamos com os autores fundamentais para os nossos 

teóricos brasileiros, sobretudo, Simone Weil (2001), cuja delimitação mais precisa do 

conceito de alma ficou a cargo da Fenomenologia Clássica de Edith Stein (2003, 2004, 2005 e 

2005a), uma vez que busca delimitar qual é a estrutura da pessoa por meio do método que 

essa escola filosófica oferece. Em seguida, delimitamos como acontece a relação de pertença a um 

povo, também apoiados na perspectiva fenomenológica de Stein (2003 e 2005), que considera o 

isolamento do ser humano uma abstração, afirmando ser a sua existência uma “existência no 

mundo”, a sua vida uma “vida em comum” e a sua vinculação com uma dada coletividade, bem 

como a incidência desta na vida particular e da comunidade, análoga à consciência com a qual o 

indivíduo a vive. No Capítulo 07, denominado “Discussões”, realizamos o que a perspectiva 

fenomenológica intitula “reconstrução” teórica do vivido, a partir do confronto entre a 

                                                 
15

 Weil (2001, 2001a e 2005); Arendt (2005) e Benjamin (1994). 
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estrutura da vivência de pertença dos entrevistados de Morro Vermelho como uma concepção 

de si, examinada fenomenologicamente, e a contribuição de alguns autores, em conformidade 

com a elaboração da experiência dos depoentes. Esse tipo de trabalho constitui-se em uma 

segunda experiência vivida, que passa por uma reconstrução feita pelo pesquisador. 

Por fim, as “Considerações Finais”, retomam a nossa trajetória durante a realização do 

doutorado e acentuam alguns pontos importantes que nos foram mostrados no processo de 

investigação proposto nessa tese. 
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Capítulo 01 

Metodologia e procedimentos metodológicos 

Uma pesquisa fenomenológica 

 

Ales Bello (2004), em seu livro “Fenomenologia e Ciências Humanas”, afirma a 

necessidade de um método para a compreensão de um dado fenômeno
1
. A autora retoma o 

sentido original da palavra méthodos, que significa “em caminho”, com o intuito de reforçar a 

necessidade de se percorrer um trajeto para que o processo de conhecimento se concretize. 

Dentro dessa perspectiva, traçamos o itinerário que nos possibilitou reconhecer a 

relação entre a devoção mariana (centro organizador dessa vila nos moldes comunitários 

tradicionais) e a pertença a Morro Vermelho (experiência vivida pelos moradores dentro desse 

contexto cultural, que aparece associada à concepção que eles têm de si mesmos). 

Descreveremos, primeiramente, a metodologia, fundada na Fenomenologia
2
, utilizada durante 

                                                 
1
 Fenômeno, aqui, é compreendido como “aquilo que se mostra”, não apenas o que “aparece” ou “parece” 

(ALES BELLO, 2006). 
2
 A Escola Clássica da Fenomenologia foi fundada por Edmund Husserl, natural da Moravia (território que, 

atualmente, pertence à República Tcheca). Matemático de formação, em certo momento Husserl busca o 

significado dessa disciplina, adentrando o terreno filosófico. Nesse momento, ingressa na Universidade de 

Viena, tornando-se aluno de Brentano, filósofo e psicólogo de tradição aristotélica, em um período que a 

Psicologia nascia como uma dupla origem: uma ligada à vertente mais quantitativa, às Ciências da Natureza, que 

tinha como seu expoente Wundt, e outra ligada à vertente mais qualitativa, às Ciências do Espírito, que buscava 

analisar os fenômenos psíquicos. Esta última tinha Brentano como um de seus estudiosos e Husserl se interessa 

pelo seu trabalho justamente porque se pergunta sobre a influência dos fenômenos psíquicos na constituição dos 

números e suas operações aritméticas. Entretanto, ao dar-se conta da insuficiência da fundamentação dessa 

disciplina para explicar o que era a matemática, Husserl desloca-se para o estudo da Lógica, com o principal 

intuito de encontrar uma resposta para a sua busca. Nesse percurso, em certo momento, percebe que nem os 

fenômenos psíquicos e nem o estudo sobre a Lógica são satisfatórios para lhe responder. Ainda assim, os 

fenômenos psíquicos continuam a lhe interessar, porém, agora, em função de uma outra questão: o que é 

conhecer? É através desse percurso que esse filósofo, identificando a inconsistência fundamental e metodológica 

das disciplinas às quais tinha se aproximado para responder às suas inquirições – a Psicologia e a Lógica –, 

formula um método que o possibilita encontrar respostas para sua indagação sobre o conhecimento. Assim, o 

método fenomenológico é criado com o principal objetivo de alcançar as estruturas constituintes da subjetividade 
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todo o nosso trajeto de pesquisa realizado na comunidade tradicional de Morro Vermelho, que 

culminou na problematização atual do doutorado. Posteriormente, exporemos, através de 

autores específicos
3
 que trabalham com o método fenomenológico, os procedimentos 

metodológicos adotados no trabalho de doutorado, necessários para apreender o fenômeno da 

experiência do pertencer para aqueles sujeitos, como uma maneira de conceber a si mesmo 

dentro de um contexto comunitário notadamente religioso. 

 

1.1. Testemunhando o que se vê: uma proposta metodológica 

Em nosso trajeto de pesquisa nessa comunidade rural, o emprego do método 

fenomenológico
4
 permitiu apreender as experiências assim como vividas

5
 pelos entrevistados, 

                                                                                                                                                         
humana que viabilizam o contato com o mundo, o seu conhecimento e a sua transformação. Para isso, delimita 

dois passos fundamentais: a) análise essencial ou redução eidética: busca alcançar as essências dos fenômenos (a 

relação entre o particular e o universal), mediante a epoché, que se constitui em um exercício por parte do 

pesquisador em colocar entre parênteses a existência dos fenômenos, efêmera e mutável, gerando uma mudança 

na atitude natural de quem está no mundo, imerso na obviedade de sua existência; essa etapa, portanto, consiste 

na “intuição do sentido” por meio da qual captamos a essência daquilo que se mostra dando início a um processo 

de investigação em níveis mais profundos para alcançar a compreensão desse sentido dos fenômenos; b) análise 

transcendental ou redução transcendental: nessa etapa faz-se uma reflexão sobre o próprio sujeito, levando em 

conta os elementos constituintes da subjetividade humana; esse passo, portanto, pode ser compreendido em três 

momentos: I. o ato perceptivo como um acesso ao sujeito, II. dos atos perceptivos à consciência (o dar-se conta 

das vivências registradas pelo sujeito da vivência), III. dos atos perceptivos à consciência de ser corpo, psique e 

espírito (ALES BELLO, 2004 e 2006; HUSSERL, 1992 e 1998). 
3
 Com Ales Bello (2004 e 2006), apreendemos o fenômeno do pertencer, explicitando o significado contido nas 

vivências subjetivas e intersubjetivas e traçando as conexões de sentido que ligam o ser devoto a Nossa Senhora 

de Nazareth e o pertencer a Morro Vermelho. Com van der Leeuw (1964), ordenamos e sistematizamos a nossa 

análise segundo os passos metodológicos sugeridos por esse autor. Ambos os autores possuem uma compreensão 

similar do que seja a Fenomenologia, oferecendo contribuições complementares para a apreensão do fenômeno: 

o quê e como observar, quais os momentos da análise e a atitude mais adequada em cada etapa. 
4
 O método fenomenológico utilizado baseou-se nos seguintes autores: a) Zilles (1996), que argumenta sobre a 

cientificidade do método, elencando algumas características fundamentais: propõe uma atitude de pesquisa que 

não parte de categorias a priori e que preza pelo rigor, preocupa-se com a apreensão das essências dos 

fenômenos buscando não realizar inferências durante esse processo e, por fim, permite chegar a uma certeza; b) 

Amatuzzi (2001), que compreende a fenomenologia como um estudo do vivido, propondo duas etapas que 

caracterizam a pesquisa como fenomenológica, a redução fenomenológica e a envolvimento existencial do 

pesquisador com o entrevistado, e uma estrutura comum desse tipo de investigação que se divide em quatro 

momentos: a organização do conteúdo, a explicitação de um plano conceitual que evidencie a estrutura do 

vivido, a discussão dos resultados e a comunicação da pesquisa; c) van der Leeuw (1964), que nos auxilia na 

compreensão do que seja o vivido e na maneira como apreendê-lo: sendo o vivido original inapreensível 

imediatamente, até mesmo para o próprio sujeito da experiência, ele pode ser alcançado num momento posterior 

à sua ocorrência, quando a pessoa, ao relatá-lo, elege certos aspectos importantes, delimitando o objeto e 

definindo uma nova experiência atual. É por meio do recorte feito pelo sujeito que podemos apreender a 

estrutura da experiência assim como vivida por ele. Através desse processo de reconstrução, algo próprio do 

objeto é apreendido à medida que a consciência se volta para contemplá-lo, ampliando a compreensão do que é o 

objeto, fazendo vir à tona o sentido. A descrição e a interpretação do vivido mostram as conexões de sentido que 
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cujos resultados consistiram na comunicação daquilo que testemunhávamos nessa vila e na 

sistematização dos dados em formatos acadêmicos adequados a cada etapa de investigação 

(VAN DER LEEUW, 1964). 

Inicialmente, o nosso contato com o campo de pesquisa nos momentos da festa de 

Nossa Senhora de Nazareth, assim como nas fases preparativas, tornaram-se ocasiões de 

encontro com uma novidade. 

A convivência com essa comunidade nos demonstrou, em cada etapa de trabalho, novas 

perguntas e formas diversificadas de abordar o que se mostrava a nós, desvelados sob prismas 

diversificados em cada ocasião. No entanto, era perceptível a existência de uma estrutura comum 

em todos esses momentos: a) o impacto com algum aspecto daquela realidade que suscitava 

indagações; b) a tentativa de nomeação de algo ainda desconhecido; c) a formulação de perguntas 

a serem realizadas in loco; d) o encontro com os moradores e a busca pela compreensão da 

experiência elaborada por eles, à luz das nossas questões; e) a textualização do material coletado; 

f) o trabalho de análise do fenômeno estudado, a apresentação e discussão desses dados em um 

contexto acadêmico; g) a construção de um referencial teórico adequado para o fenômeno 

                                                                                                                                                         
já existem no objeto, no ato da experiência vivida. Dessa forma, a compreensão da experiência vivida emerge 

quando a essência é comunicada, quando as conexões de sentido são explicitadas. 
5
 A pesquisa do vivido, assim como compreendida por Amatuzzi (2001a), tem uma importância fundamental nas 

investigações psicológicas de inspiração fenomenológica. O primeiro aspecto refere-se à definição do vivido, 

entendido como uma “reação interior imediata àquilo que nos acontece, antes mesmo que tenhamos refletido ou 

elaborado conceitos” (p. 53). Segundo esse autor, trata-se de uma “reação interior”, diversa às reações físicas ou 

fisiológicas, que se caracteriza como uma resposta pessoal àquilo que “nos acontece”. Nesse sentido, Amatuzzi 

afirma que não se refere a um “acontecer” genérico, mas de algo que, tocando o centro pessoal, provoca uma 

resposta singular. Essa reação também pode ser entendida como “imediata” por que é anterior à elaboração do 

pensamento; situando-a, portanto, na esfera pré-reflexiva. Assim, o vivido desencadeia-se a partir de uma 

dinâmica na qual algo externo ao sujeito acontece provocando-o, de forma significativa, gerando um sentimento 

primeiro, um pensamento primeiro e uma ação como expressão desse processo interno. Apreende-se, então, o 

vivido pleno, uma vez que já possui uma inscrição consciente. A manifestação dessa “reação interior imediata” 

diante de algo que porta um sentido pessoal (“para mim”) torna-se possível porque se expressa corporalmente e 

por meio das ações que interferem no meio. A exteriorização do vivido aparece mesclada às influências do 

contexto sociocultural e da história pessoal do sujeito, criando registros mnemônicos. A pesquisa 

fenomenológica acessa o vivido colocando entre parênteses essas influências, não as negando, pois isso 

significaria recusar as vias de acesso ao sentido contido na vivência. Atravessando o que Amatuzzi (2001a) 

chamou de “materialidade empírica” ou “contexto concreto do sujeito”, chega-se aos “significados gerais” que 

estruturam o existir humano daquela(s) pessoa(s) Por fim, o autor afirma que a psicologia de inspiração 

fenomenológica tem como principal intuito a descrição da essência utilizando-se “de depoimentos concretos de 

pessoas falando de suas experiências” (p. 60), possibilitando um posicionamento mais efetivo diante de certos 

assuntos, mediante uma compreensibilidade maior diante de um determinado tema oferecido pelo pesquisador.  
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pesquisado e h) a redação do trabalho, que implicava uma elaboração de todos os passos 

percorridos de forma inteligível ao leitor. Essas etapas sempre estiveram presentes, não 

necessariamente seguindo a ordem na qual foram expostas acima
6
. 

A seguir, mostraremos como a nossa observação dos mais diversos momentos 

compartilhados daquela comunidade foi fundamental para a realização desses estudos, 

constituindo-se na fonte original para a elaboração de nossos trabalhos de pesquisa ao longo 

desses quatro anos (de 2001 a 2004). 

O início das comemorações, marcado pela busca da bandeira de Nossa Senhora de 

Nazareth no dia 6 de setembro, em Caeté, ao entardecer, é anunciado por sons estrondosos, 

ainda longínquos, acompanhados de pequenos clarões em um céu anoitecido. Os ruídos e o 

céu iluminado vão se tornando mais fortes e próximos e, junto com eles, o relincho dos 

cavalos provoca uma nova sensação auditiva, ainda indistinta, anunciando que a cavalgada se 

aproxima do distrito de Morro Vermelho. A imponência dessas vibrações sonoras se 

evidencia pelo trotar dos cavalos, que batendo na terra vermelha, levantam uma poeira que se 

mistura à fumaça dos fogos de artifício. Assim, adentram a pequena vila, de forma triunfante, 

os montadores, que se destacam em meio aquele véu esfumaçado, ofuscados nos detalhes, 

mas claros em seus contornos. Rapidamente o cortejo se abre em reverência à grande 

                                                 
6
 Segundo van der Leeuw (1964) o fenômeno pode ser apreendido por meio da reconstrução de uma experiência 

primordial, inapreensível imediatamente, mediante a captação de sua estrutura. Esta pode ser compreendida 

como uma conexão de significados que se encontra implícita e que ordena o vivido original. Assim, quando 

alguém descreve as suas vivências, elencando-as segundo o seu significado, durante uma tentativa de 

compreensão daquilo que viveu originalmente, podemos dizer que realiza uma experiência. O trabalho de 

atualização dessa experiência primordial consiste em trazê-la à consciência por meio de um processo de 

reconstrução, que se traduz na exposição dessas conexões de sentido, transformando-a em uma nova experiência 

vivida atual, na qual essas conexões de sentido vão se mostrando progressivamente, embora nunca 

completamente. Uma outra contribuição importante desse autor se refere à composição de etapas intrínsecas ao 

processo de reconstrução: a) nomeação ou reconhecimento de uma palavra para aquilo que se revela; b) inserção 

do fenômeno em nossa própria vida, que implica um esforço do pesquisador em apreender os sentidos 

estruturantes do fenômeno, revelando uma atitude de entrega e identificação com aquilo que se mostra; c) epoché 

fenomenológica, que coloca entre parênteses os pré-juízos que possam existir acerca do fenômeno, auxiliando 

em uma compreensão empática; d) elucidação, que se caracteriza na tentativa de organização dos dados segundo 

a apreensão das conexões de sentido; e) compreensão, que transforma em palavra viva o factum empírico, 

comunicando os significados que estruturam a experiência vivida através de uma linguagem inteligível; f) 

retificação, que permite um constante confronto entre documentos, fatos, ampliando a compreensão do 

fenômeno e g) reconstrução, etapa na qual a fenomenologia cumpre a sua finalidade como testemunho daquilo 

que foi visto pelo observador, mediante a exposição do caminho percorrido. 
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homenageada das comemorações dos próximos dias, Nossa Senhora de Nazareth, que vem 

carregada por dois distintos cavalheiros – segundo a tradição oral, escolhidos pessoalmente 

pela Santa. A suntuosidade da chegada da bandeira da Padroeira suscita na alma daqueles que 

vêem uma espera pelo próximo dia. 

Esse gesto, como os demais que marcam as festividades de Morro Vermelho, repete-se 

anualmente, obedecendo aos costumes locais mantidos há mais de trezentos anos. Assim, a 

conservação das tradições por meio dessas comemorações
7
, para os moradores, era uma 

maneira de afirmar a identidade pessoal e sua perpetuação através das gerações seguintes, 

tendo presente para si o significado da própria responsabilidade. Esta forma de se organizar 

socialmente e de conceber a própria história diferia daquela em que nos encontrávamos
8
 

(ARAÚJO; MAHFOUD, 2000). 

Ao amanhecer do dia 7 de setembro, dá-se início uma nova jornada de trabalho, que é 

marcada pela presença de um grupo de pessoas que se direcionam ao adro da igreja matriz 

para a preparação da Cavalhada, caracterizada por ser a grande festa que acolhe os 

estrangeiros. Peças de madeira, que se assemelham a lanças de porte médio, são carregadas 

por homens adultos e jovens, que vão cavando pequenos buracos ao redor do pátio externo à 

igreja, delimitando a área em um grande círculo formado por esses pequenos mastros ligados 

entre si por arames enfeitados com bandeirolas coloridas. No centro, uma grande cavidade é 

revolvida na terra, para o levantamento do mastro que portará a bandeira de Nossa Senhora de 

Nazareth, cuja altura estrondosa permite a visibilidade d’Aquela que, sendo invocada, 

propicia a unidade religiosa e a paz em períodos de grandes conflitos e pelejas. Assim, à noite, 

a encenação dessa tradição medieval da guerra entre mouros e cristãos torna-se a grande 

atração da festa, marcada pela exibição de dois grupos de cavaleiros distintos pela cor de suas 

                                                 
7
 O protagonismo na festa, representado pela função assumida pelos moradores e legada pelas gerações 

anteriores, tinha o intuito de dar continuidade à história dos ancestrais e carregava a responsabilidade de uma 

contribuição para os seus descendentes (ARAÚJO; MAHFOUD, 2000 e 2002). 
8
 Nessa passagem, fica evidente o valor da intuição no processo de apreensão do fenômeno, segundo van der 

Leeuw (1964), gerando um movimento de busca pelo sentido essencial. 
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vestimentas – azul representado pelos cristãos, vermelho pelos mouros. Atualiza-se, dessa 

maneira, o grande confronto realizado no final do século XV
9
, que culmina no pedido de 

proteção à Virgem de Nazareth pelos cristãos, tendo como resposta a Sua intervenção em 

favor da concórdia entre aqueles dois povos. 

O grande apogeu desse momento de festividade é marcado pelo tenso gesto de 

levantamento do mastro – por moradores e visitantes –, que porta na extremidade superior a 

bandeira da Padroeira: grandes estruturas de madeira, organizadas em formas de tesouras, são 

carregadas, cada uma, por um grupo de homens que se posiciona e se movimenta, objetivando o 

soerguimento daquela enorme haste, segundo as ordens dos responsáveis últimos daquela 

festividade, portadores dos conhecimentos práticos que lhes foram transmitidos pelos ancestrais. 

Esse momento é marcadamente preocupante, pois requer uma confiança naqueles que a 

comunidade reconhece como autoridades. Estes, por sua vez, ocupam esse lugar pela grande fé 

que possuem na intercessão da Padroeira, uma vez que têm a clara percepção de que só é possível 

guiar aquele momento com o auxílio de Nossa Senhora de Nazareth.  

  
Imagem 04 Imagem 05 

                                                 
9
 As encenações da guerra entre mouros e cristãos em festas populares têm a sua origem histórica na “Batalha 

Naval de Lepanto”, ocorrida em 7 de outubro de 1571. No século XVI, a Ilha de Chipre, ponto estratégico de 

acesso ao mar Mediterrâneo, foi invadida pelos turcos otomanos que se apossaram de Veneza. Os venezianos, 

preocupados com a disseminação do império turco, viram-se obrigados a pedir ajuda. É nesse momento que se 

forma a “esquadra da Liga Santa”, formada pela República de Veneza, pelo Reino da Espanha, pelos Cavaleiros 

de Malta e pelos Estados Pontifícios, frota reunida pelo Papa Pio V e comandada por João da Áustria, que 

venceu o Império Otomano, após apenas três horas de combate, dando fim à expansão islâmica no Mediterrâneo 

(JANNUZZI, 2005). 
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O alteamento da bandeira de Nossa Senhora de Nazareth, seguido da encenação da 

guerra entre mouros e cristãos, apaziguada pela intervenção da Santa, e de uma exibição dos 

cavaleiros que, rodeando o mastro, cobrem-no com fitas coloridas presas na extremidade 

superior próxima à bandeira da Padroeira, põem fim às comemorações daquele dia. E nós nos 

dirigimos para os locais de repouso com uma grande sensação de alívio pela tarefa bem-

sucedida. Entretanto, para os crentes, a dedicação na preparação daquele momento, bem como 

a alegria em realizá-lo, são marcados pelo fato de que, por mais um ano, cumpre-se a tradição, 

que coloca no centro de Morro Vermelho, a Padroeira daquela comunidade. 

  
Imagem 06 Imagem 07 

 

A preocupação em manter a tradição da festa de Nossa Senhora de Nazareth, bem 

como a sua perpetuação através das gerações vindouras, expressos no empenho com o qual 

realizam as tarefas, manifesto pelo intenso contentamento e grande disponibilidade, revelam o 

grande valor daquela devoção para os seus moradores. A presença da Santa é o sinal mais 

evidente, mesmo diante das dificuldades, da sustentação e manutenção da tradição. A 

Padroeira soerguida no alto do mastro representa a certeza segura de Sua companhia e 

intervenção junto àquele povo, ao longo dos tempos. A participação mais efetiva das 

comemorações realizadas em ocasião da festa de Nossa Senhora de Nazareth permitiu-nos 

aprofundar,  ainda mais, o sentido primordial daquele empenho anual que buscava preservar a  
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memória de seus antepassados
10

 (ARAÚJO; MAHFOUD, 2001). 

Dia 8 de setembro, a ocasião mais solene das comemorações que celebram a natividade da 

Padroeira naquela comunidade, tem o seu apogeu na realização da missa em latim, realizada pela 

manhã, e na majestosa procissão, à noite, que finaliza o tríduo de festividades. 

  
Imagem 08 Imagem 09 

 

O caminho em direção à igreja matriz, em ocasião da missa, tem sobre o horizonte o 

grande mastro que traz a bandeira da Virgem de Nazareth. O grande número de ônibus que 

trazem os romeiros, a beleza dos trajes utilizados pelas pessoas, a assiduidade e os gestos de 

pagamento de promessas em função de alguma graça alcançada nos demonstram que estão se 

preparando para a grande cerimônia daqueles dias. O fato de a missa seja rezada em latim, 

desde a sua origem, é motivo de grande satisfação para os devotos, moradores de Morro 

Vermelho. Com duração de duas horas, essa cerimônia tem o seu auge no ofertório, quando 

uma fila incontável de pessoas adentra a igreja, trazendo consigo bandejas com doces doadas 

pelos moradores, romeiros e visitantes, enquanto a banda da cidade entoa festiva e 

repetidamente o “parabéns a você” em meio às seqüências diversas de badaladas do sino, 

manejado por algum detentor desse conhecimento prático, e das explosões dos fogos de 

artifício. A entrada de um grande bolo de aniversário com as velas correspondentes aos anos 

da Padroeira põe fim àquela procissão. Ao fim da celebração, os romeiros e todos os 

                                                 
10

 Segundo van der Leeuw (1964), o processo de apreensão do fenômeno que se mostra acontece mediante a 

explicitação das conexões de sentido que formam as estruturas, revelando a compreensão de mundo expressa nas 

experiências vividas e relatadas pelos sujeitos. Assim, o fenômeno que estava parcialmente oculto vai-se manifestando 

progressivamente aos nossos olhos, favorecendo uma captação mais aguçada do significado essencial. 
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convidados reúnem-se no adro da igreja para saborear aquelas deliciosas guloseimas, assim 

como acontece em qualquer festa de aniversário. 

Todo o período da tarde é tomado pelo envolvimento das pessoas, inclusive das 

crianças, na confecção do tapete que demarca o local pelo qual a Padroeira sairá e entrará, 

antes e após a procissão. Ao mesmo tempo, as festeiras se organizam para enfeitar as ruas 

perpendiculares à igreja matriz, que receberão a Virgem de Nazareth. Esse período também é 

marcado pelo empenho das famílias no adornamento das fachadas das próprias casas, 

preparando-se para receber a grande Hóspede. À medida que a noite vai se firmando, 

diferentemente dos outros dias de festejo, aquela ocasião vai se determinando pelo grande 

silêncio e pela espera da Padroeira, que deixa a igreja matriz em seu andor, carregada por 

homens que se revezam ao longo de toda a procissão. A padiola ornamentada que transporta 

Nossa Senhora de Nazareth, quando alcança as ruas laterais, enseja a formação de duas 

grandes filas de pessoas que a seguem, fazendo aquele percurso de forma silente, no qual os 

únicos sons que se escutam são os passos que tocam os calçamentos e os cantos tradicionais 

que são entremeados pelas rezas do terço. A iluminação urbana e as velas que cada devoto 

carrega enchem de luz o trajeto dos seguintes, conduzidos pela presença imponente da Santa. 

  
Imagem 10 Imagem 11 

 

 Imagem 12 
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A centralidade de Nossa Senhora de Nazareth na vida dos moradores de Morro 

Vermelho tornou-se, em certo momento, uma evidência tão grande, que indicava o passo 

seguinte a ser dado: a pesquisa de mestrado iniciada em 2001, que buscou investigar o 

significado da Padroeira na concepção de si mesmos dos moradores de Morro Vermelho 

(ARAÚJO; MAHFOUD, 2001 e 2002a). 

A realização dessa nova etapa da pesquisa, na modalidade de um mestrado, permitiu-nos 

chegar à experiência-tipo
11

 da concepção de si diante da elaboração da experiência que os 

entrevistados tinham com a Virgem de Nazareth. Utilizamos, mais uma vez, o método 

fenomenológico para a análise dos dados, o que nos revelou uma estrutura comum da concepção 

de si do sujeito de Morro Vermelho, dentro de uma organização comunitária marcada pela 

presença da devoção mariana: a) através da convivência com a comunidade, na qual os depoentes 

compartilham uma visão de mundo, são acolhidos e valorizados pelas suas potencialidades, 

emerge a confiabilidade na testemunha que carrega os conhecimentos da tradição, viabilizando, 

primordialmente, o reconhecimento da Padroeira; b) esse sentimento de confiabilidade em um 

outro possibilita uma familiaridade e uma adesão a essa Presença transcendente, identificada com 

Nossa Senhora de Nazareth, que entra em relacionamento com os entrevistados através de um 

chamado: uma incumbência na festa; c) esse relacionamento pessoal com Nossa Senhora, 

gradativamente, torna-se um parâmetro da vida dos depoentes, revelando a contribuição singular 

de cada um deles e, por fim, d) respondendo a esse chamado da Santa e assumindo para si a tarefa 

transmitida pela tradição, emerge a consciência do pertencer a Morro Vermelho, como uma 

maneira de conceber a si mesmo. Relação esta que focalizamos nesse trabalho atual do doutorado 

(ARAÚJO, 2003 e ARAÚJO; MAHFOUD, 2004). 

                                                 
11

 A descrição e a interpretação do vivido original revelam conexões de sentido que já existem no fenômeno que 

se mostra. Assim, a compreensão da experiência primordial acontece quando a essência é comunicada, ou seja, 

quando as conexões de sentido são explicitadas no reavivamento das vivências simultâneas que a constituíram. O 

estabelecimento de relações compreensíveis entre mais de uma experiência vivida singularmente, mediante a 

compreensão posterior, caracteriza aquilo que van der Leeuw (1964) chamou de “tipo” ou “experiência-tipo”. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a experiência-tipo capta a essência dentro de uma diversidade. 
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1.2. Os procedimentos metodológicos para a realização do doutorado 

Todo o processo de análise dos dados seguiu os passos propostos fenomenologicamente 

por: a) van der Leeuw
12

, que nos ofereceu um caminho para a apreensão do fenômeno, bem 

como as etapas para a ordenação e análise do material que tínhamos diante de nós; b) Ales Bello 

(2004 e 2006), que, trabalhando as dimensões das vivências hiléticas e noéticas, propostas pela 

arqueologia fenomenológica
13

, permitiu-nos delimitar os fenômenos como âmbitos da realidade 

que vêm ao nosso encontro, observados por meio das vivências subjetivas e intersubjetivas, 

através das quais podemos compreender o que está acontecendo nas relações mais profundas 

que se estabelecem entre o sujeito e o seu ambiente. Desse modo, essas duas referências nos 

atentaram para uma postura metodológica que privilegia a revelação do fenômeno prevenindo o 

pesquisador de sua pretensa possibilidade de reduzi-lo aos seus esquemas intelectuais. 

Resumidamente, podemos dizer que as etapas de análise das entrevistas descritas 

segundo   os   passos   propostos  por  van  der  Leeuw  (1964)  e  Ales  Bello  (2004  e  2006),  

                                                 
12

 O método fenomenológico, buscando uma análise profunda do relacionamento entre o homem e o seu mundo 

circunstante, propõe uma análise que pode ser comparada a uma escavação arqueológica na qual o pesquisador 

se pergunta sobre o que está acontecendo, de verdade, nessa relação entre o ser humano e o mundo que o 

circunda. Assim, esse aprofundamento implica uma análise que se esforça em compreender o fenômeno que vai 

se mostrando progressivamente por meio de suas aparições (ALES BELLO, 2004 e VAN DER LEEUW, 1964). 
13

 A arqueologia fenomenológica se preocupa, sobretudo, em compreender aquilo que nos parece estranho, ou 

seja, que é diverso. Ales Bello (2004) utiliza-se da apreensão das vivências registradas pela consciência 

intencional e que acompanha cada ato vivencial, iniciando-se pelas vivências dos sentidos, que possibilitam 

contatar o mundo externo. A percepção (aquilo que se vê, se toca, se ouve etc.) permite entrar na subjetividade 

humana, delineando a esfera da corporeidade. Os atos como recordação, imaginação, reflexão, são realizados 

em função dessa vivência primária da percepção do mundo externo pelos sentidos, conferindo, portanto, a esfera 

do conhecimento. Diante dos atos de percepção, aparecem vivências que revelam um estado de ânimo (agradar, 

desagradar), que vem à consciência como registro de uma reação ou da expressão de um sentimento diante das 

impressões recebidas pelo que está fora, demonstrando a existência de uma esfera psíquica. E, por fim, a 

maneira como alguém valora aquilo que percebe e sente, atribuindo um sentido, evidencia a esfera espiritual, à 

qual correspondem as instâncias da decisão e da vontade (ação). Assim, a constituição do sujeito pode ser 

demonstrada através da análise das vivências (fenômenos) definidas como registros de atos pela consciência que 

fazem referência às esferas reais do sujeito: corpo, psique, espírito. Dessa forma, quando a consciência registra 

as vivências que revelam essas dimensões da subjetividade humana, fala-se de uma vivência e consciência puras 

(transcendentais), que brotam de um eu puro (transcendental) e podem ser observadas empiricamente no eu 

psicológico (homem real). Dessa maneira, a análise da sensibilidade desse eu psicológico (empírico), que recebe 

as impressões dos dados sensíveis do mundo – faceta externa da sensibilidade – e que responde a estas, voltando-

se intencionalmente para eles através de reações, impulsos e sentimentos – faceta interna da sensibilidade – pode 

ser chamada de hilética. A análise que se ocupa da intencionalidade do sentido que essas vivências sensíveis 

possuem, ou seja, da sua finalidade, é chamada de noética. Esse tipo de análise, examinada em seu conjunto, 

permite a realização de uma escavação dos fenômenos utilizando-se da subjetividade humana e da maneira como 

esta, constituída por corpo, psique e espírito, capta o mundo que a circunda (ALES BELLO, 1998 e 2004). 
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constituíram-se em quatro etapas. 

 

I. Realização de leituras compreensivas das entrevistas, buscando uma delimitação 

precisa da pergunta que guiaria sua análise. 

Através da convivência com essa comunidade rural, emergiram algumas perguntas após 

o mestrado, das quais uma nos chamou mais atenção, despertando o interesse pela continuidade 

do trabalho de pesquisa e o desejo de aprofundar os estudos iniciados nessa vila: a relação entre 

ser devoto e pertencer a Morro Vermelho como uma maneira de conceber a si mesmo. 

Os procedimentos iniciais foram marcados pela indecisão entre utilizar as entrevistas 

feitas no mestrado ou realizar uma nova coleta de dados. A opção por manter os depoimentos 

da pesquisa anteriores se deu pela necessidade que tínhamos de investigar a fundo o 

questionamento surgido daquele material coletado, olhando-o, nesse momento, sob um novo 

prisma. Nesse sentido, nos preocupamos, durante todo o processo de análise, com a 

possibilidade de retornar à comunidade caso algum esclarecimento se fizesse necessário, 

diante dessa nova indagação
14

.  

Assim,  foram  utilizadas  as  entrevistas  realizadas  no  mestrado
15

, com o objetivo de  

                                                 
14

 Esse retorno à comunidade aconteceu no ano de 2004, por ocasião da festa da Semana Santa, e em 2005, no 

momento da festa de Nossa Senhora de Nazareth. Embora não tenha sido necessário o acréscimo de novas 

informações, esse regresso foi imprescindível para a realização da nova análise dos dados, uma vez que nos 

auxiliou na manutenção viva do sistema de significados culturais daquela comunidade, proporcionada pela 

observação dos sujeitos em ação. 
15

 Foram utilizados os três depoimentos da pesquisa de mestrado, selecionados como uma amostra intencional 

dentre treze entrevistas realizadas; sendo o critério de escolha desses sujeitos determinado pelo empenho na festa 

da Padroeira, que nos demonstrava o grau de comprometimento e de reconhecimento coletivo da autoridade 

exercida por essas pessoas ao cumprir as tarefas que lhes foram transmitidas pela tradição. Esses depoimentos 

foram coletados em 2001, no período preparativo da festa de Nossa Senhora de Nazareth, bem como durante a 

realização desta. As principais técnicas utilizadas no processo de coleta de dados foram: a) as entrevistas semi-

estruturadas, privilegiando um tipo de relato específico, o depoimento, no qual a realização da pergunta “Como 

nasceu a devoção de Nossa Senhora de Nazareth para você?” objetivava a descrição das experiências assim 

como vividas pelos entrevistados, assim como prevê o método fenomenológico; b) observação participante, que 

nos auxiliou em uma postura adequada no campo de pesquisa, do ponto de vista fundamental e prático, evitando 

definições apriorísticas acerca do tema; participação efetiva nas atividades que envolviam a festa da Padroeira de 

Morro Vermelho; observações diretas; e entrevistas com os moradores empenhados na festa, buscando a 

obtenção da maior quantidade possível de dados primários, ou seja, produzidos pelos próprios informantes. 

Maiores informações sobre a coleta, quanto à inserção na comunidade e ao estabelecimento de um 

relacionamento de confiabilidade entre moradores e pesquisador, transcrição e textualização dos dados podem 

ser examinadas em nossa dissertação de mestrado (ARAÚJO, 2003). 
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focalizar a relação entre a experiência comunitária marcada pela devoção mariana e a pertença 

a Morro Vermelho, como uma maneira de se conceber a si mesmo. 

Inicialmente, realizamos uma releitura isolada de cada depoimento, com o intuito de 

apreendê-lo à luz da nova problematização: a ligação entre ser devoto e pertencer a Morro 

Vermelho. Nós nos apoiamos nos resultados da pesquisa anterior (ARAÚJO, 2003) como um 

ponto de partida para esse novo contato com as entrevistas e para o delineamento da experiência 

do pertencer como uma forma de conceber a si mesmo; que, nesse estudo, emerge no momento 

em que os entrevistados se responsabilizam por uma tarefa na festa como resposta ao chamado da 

Santa. Assim, como o comprometimento com algum serviço nessa comemoração, para os 

depoentes, aparece diretamente relacionado ao desenvolvimento da devoção, dado pela dinâmica 

comunitária orientada tradicionalmente nesse distrito e ao estabelecimento de um relacionamento 

pessoal destes com a Padroeira (ARAÚJO, 2003), tornou-se essencial para a investigação atual 

considerar como a experiência comunitária em Morro Vermelho contribui para a dinâmica de 

pertença dos entrevistados, que possuem alguma responsabilidade na festa. 

A partir dessa nova leitura, identificamos uma estrutura comum entre os depoimentos 

que se evidenciava em dois momentos, indicando-nos uma inicial ligação entre esses dois 

fenômenos, fundamentada pela relação já prevista anteriormente (ARAÚJO, 2003): a) 

nascimento e desenvolvimento da devoção a Nossa Senhora de Nazareth e b) importância da 

dedicação pessoal para a construção e perpetuação da festa.  

Essa primeira apreensão do material permitiu-nos observar a importância desses dois 

momentos para os entrevistados, indicando-nos um possível caminho para aprofundar a ligação 

entre as experiências comunitária, marcadamente religiosa, dos entrevistados e de pertença a 

Morro Vermelho: o papel fundamental da organização comunitária, em moldes tradicionais, na 

transmissão da devoção por meio da perpetuação das práticas populares presentes naquela vila; 

assim como o valor da festa, dedicada à Padroeira, expresso, para os moradores, na atitude de 
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assumir uma responsabilidade naquela festividade, tomando para si a tarefa passada pelos 

ancestrais e contribuindo para a continuidade da história de Morro Vermelho. 

A partir dessa nova compreensão, realizamos novas leituras que nos mostraram, nesse 

momento, um ponto de intersecção fundamental entre esses dois âmbitos: o desenvolvimento 

da devoção e dedicação a alguma tarefa na festa, esclarecendo ainda mais o caminho para 

uma compreensão mais efetiva do fenômeno
16

 de interesse nessa pesquisa. 

Já dissemos que o processo de recepção da tradição em Morro Vermelho implicava o 

acolhimento da devoção por parte das gerações vindouras e um posterior comprometimento 

com algum serviço prestado na festa de Nossa Senhora de Nazareth, dando continuidade à 

dinâmica tradicional local. Entretanto, o empenho com a tarefa recebida implicava um prévio 

processo de apropriação pessoal pelos entrevistados daquilo que lhes era transmitido: em 

certo momento, para os depoentes, era o se tornar devoto, caracterizado pelo estabelecimento 

de um relacionamento pessoal e singular com a Padroeira, propiciado pela convivência com a 

tradição daquela comunidade que precedia de forma essencial a atitude de assumir uma 

responsabilidade na festa, de forma original e comprometida, ensejando ainda mais a 

necessidade de continuidade daquelas festividades e, portanto, da história daquele povo. 

Após essa etapa, intuímos que a forma comunitária de organização daquela vila favorecia 

certo tipo de envolvimento com a Padroeira e com os costumes de Morro Vermelho, o que 

conduzia os moradores à experiência do pertencer. Dessa maneira, seguiu-se uma nova leitura das 

entrevistas, buscando responder à questão: “Como a experiência comunitária feita pelos 

                                                 
16

 Segundo van der Leeuw (1964) e Ales Bello (2004 e 2006), a investigação fenomenológica se ocupa, 

sobretudo, de uma busca pelo fenômeno, descrito como “aquilo que se mostra” e que se manifesta para 

“alguém”; assim, o fenômeno pode ser traduzido na relação entre um objeto que se refere a um sujeito e deste 

com o objeto correlato. Van der Leeuw (1964) define o fenômeno segundo três aspectos essenciais: a existência 

de algo, o fato de que este se mostra e a sua condição de fenômeno resguardada justamente pela natureza de se 

revelar. Ales Bello (2006) comenta que buscamos, diante de algo que se mostra a nós, o seu significado, o seu 

sentido; tornando explícito o fato de que se “as coisas se mostram”, há em nós uma ação de percebê-las, ou seja, 

de estarmos voltados para aquilo que se manifesta. Por fim, a autora afirma ser o objetivo da fenomenologia a 

compreensão do sentido das “coisas que se mostram”. 
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entrevistados em Morro Vermelho, que tem como ponto unitário a devoção mariana, contribui 

para a experiência do pertencimento local como uma forma de conceber a si mesmos?”. 

Essa indagação, fruto das diversas leituras compreensivas, guiou a análise das 

entrevistas, permitindo-nos delinear, posteriormente, os elementos presentes na experiência 

comunitária dos depoentes, primordiais para o desenvolvimento da devoção, bem como para a 

efetivação da experiência de pertencer. Realizando-a, pudemos, então, elucidar a experiência-

tipo do pertencer como uma maneira de conceber a si mesmos
17

. 

 

II. Pré-análise de cada uma das entrevistas, nomeando os trechos segundo os seus 

significados estruturantes, na tentativa de apreender como se desencadeava a 

experiência do pertencer para cada depoente.  

Para a realização dessa fase, levamos em consideração a indagação-guia identificada 

na etapa anterior. 

a. Nesse primeiro momento, a utilização dos conceitos de vivências hiléticas 

e noéticas foi fundamental para a compreensão da experiência de cada um 

dos entrevistados, possibilitando-nos delinear o emergir da experiência de 

pertencer, salvaguardando as singularidades específicas. 

b. O trabalho de inserção do fenômeno em nossa própria vida implicou em 

um esforço de identificação com a vivência dos entrevistados, superando 

uma leitura impessoal. Buscamos pontos de similitude entre a experiência 

                                                 
17

 Segundo Husserl (1996) e Ales Bello (2004), o método fenomenológico faz uma análise profunda do 

relacionamento entre o ser humano e o seu mundo circunstante, permitindo, através de uma postura crítica, uma 

apreensão e compreensão do que está implicado nessa relação que o sujeito estabelece com o que está fora dele. 

Essa vinculação entre sujeito e mundo possui uma dinâmica na qual o primeiro recebe as impressões do segundo: 

percebe-o, posiciona-se diante dele através de uma atitude internamente adotada, com o principal intuito de 

intervir e transformá-lo. É nesse sentido que se fala de uma consciência intencional do sujeito, uma vez que o 

mundo pode ser apreendido por meio de suas vivências de percepção, de desejo, de recordação de “algo” ou de 

“alguém”. Esse aspecto intencional da consciência, que se volta para o mundo, também é caracterizado pelo fato 

de que essas vivências (perceber, desejar e lembrar, por exemplo) apenas “tendem a” por que existem os seus 

correlatos no mundo (o que se percebe, deseja, lembra etc.). Dessa forma, o método fenomenológico encontra-se 

em pleno acordo com as pesquisas em Psicologia, uma vez que oferece procedimentos que conduzem e ampliam 

o conhecimento acerca da maneira como a subjetividade humana capta o seu entorno. 
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que eles apresentavam e a nossa, com o principal intuito de ampliar a 

compreensão do fenômeno do pertencer. 

c. A compreensão empática
18

 dos dados objetivou a suspensão da atitude 

natural, tornando-nos mais conscientes da ação de nossos pré-juízos 

durante o processo de análise e possibilitando-nos a aproximação aos 

sentidos estruturantes, ou seja, à essência do fenômeno do pertencer. 

 

III. Elucidação do material, mediada pela compreensão empática e pela epoché (redução 

fenomenológica), possibilitando-nos realizar uma ordenação dos dados e a redação da 

análise, segundo a explicitação das conexões de sentido comuns às entrevistas, essencial 

para a redação da experiência-tipo do pertencer a Morro Vermelho como uma maneira 

de conceber a si mesmos. 

a. A atitude compreensiva, favorecida pela compreensão empática e pela 

redução fenomenológica, gerou em nós: uma postura de paciência para 

ficarmos diante das entrevistas, que sempre pareciam, inicialmente, 

caóticas e impossíveis de serem reconstruídas; uma atitude de convicção e 

de persistência diante da exaustiva tentativa de captação dos sentidos 

essenciais, que tantas vezes pareciam incompreensíveis e inacessíveis e, 

por fim, uma postura de esperança diante da possibilidade de uma 

compreensão mais profunda da nossa análise. 

                                                 
18

 O fenômeno da empatia ou entropatia compreende a passagem da subjetividade para intersubjetividade (entre 

subjetividades). Trata-se de uma vivência originária, pertencente seja à esfera do conhecimento que à esfera da 

psique, que reconhece a vida alheia como semelhante. Esse ato permite a identificação do outro como similar a 

“nós mesmos”, ou seja, com uma estrutura comum. Dessa forma, a arqueologia fenomenológica, que tem como 

base de sua investigação os elementos da subjetividade, partindo da apreensão das vivências da sensibilidade e 

do intelecto, reconhece a vivência entropática como uma capacidade de apreensão do outro, de sentir o outro, 

como alter-ego, o que permite a entrada no mundo intersubjetivo, essencial para o desenvolvimento espiritual e 

cultural da pessoa (ALES BELLO, 2004 e 2006). 
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b. O posicionamento de autenticidade diante do fenômeno do pertencer 

tornou-se possível mediante a confrontação com uma orientação 

questionadora acerca daquilo que era analisado. 

 

IV. Elaboração da experiência-tipo do pertencer como uma maneira de conceber a si 

mesmo, em Morro Vermelho. 
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Capítulo 02 

Análise da entrevista com Biló 

 

“Aquilo qu‟eu peço eu fui alcançado... 

Então, a gente vai tomando fé” 

 

José Márcio Lopes (Biló, 50 anos): é um dos responsáveis 

pela organização da Cavalhada, que acontece no dia 7 de 

setembro e pela queima de fogos de artifício durante todos 

os dias de festividade: da busca da bandeira, realizada no 

dia 6 de setembro ao dia 8, nos momentos da missa em 

latim, no período da manhã, e da procissão, à noite. Em 

2001, quando foi entrevistado, tinha 43 anos. 

 

2.1. Papai mexia, eu acompanhava ele... A 

gente foi tomando aquela fé 

Biló
1
, ao descrever o contexto no qual foi 

criado, evidenciou-nos como aquela vila, durante a 

sua infância, era desprovida de recursos técnicos 

básicos e de entretenimento, como luz e TV. O rádio 

parecia ser um artigo de luxo para os seus habitantes. 

 

                                                           
1
 A entrevista com Biló foi realizada no dia 07 de setembro de 2001, no período da manhã, no adro da igreja 

matriz da cidade, enquanto ele se preparava para organização daquele espaço para a Cavalhada. Essa foi a nossa 

primeira entrevista feita naqueles dias e teve a presença do professor Miguel, dada a familiaridade que o 

depoente já tinha com o pesquisador, facilitando o estabelecimento do relacionamento com esse morador, que é 

reconhecidamente uma autoridade para aquela comunidade, cuja coleta de seu depoimento seria de suma 

importância para o trabalho em questão. Para o registro utilizamos gravador e fitas cassete, não havendo 

oposição do entrevistado, embora fizesse brincadeiras quanto à utilização do “radinho”. Essa conversa teve a 

duração de mais ou menos uma hora, com uma pequena interrupção em função do barulho provocado por um 

caminhão, que trazia o material para a montagem do cenário da festividade que aconteceria à noite, forçando-nos 

mudar de local, pois poderia prejudicar a audição clara daquele depoimento para a transcrição e futuro 

tratamento e análise dos dados. Essa entrevista encontra-se analisada em sua integralidade (Araújo, 2003). 
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[...] Aquele tempo, aqui no Morro, a gente era... a gente tinha aí uns sete, 

oito, nove ano, a gente não era um menino ativo, porque a gente não 

conhecia nada, a gente... aqui não tinha luz, aqui não tinha uma televisão. 

Ocê não saía do Morro. Cê entendeu? A gente tando aqui dentro do Morro, 

a gente não saía, a gente não sabia o quê que tava acontecendo fora, nem 

nada. Então, os menino, hoje.... fosse uma época agora, os menino tava... a 

gente tava mais ativo, a gente sabia o quê que tava fazendo, o quê que tem... 

Mas, aquele tempo, a gente não tinha... vô falar que mal-mal um rádio... até 

dentro de casa a gente não tinha. Era poucas pessoa que tinha rádio, 

naquela época, aqui no Morro. Então, a gente era menino mais bobo. [...]
2
. 

 

A ausência de certos recursos, o desconhecimento de outras regiões e o pouco contato 

com estas, quando ainda era menino, de certa maneira criou um isolamento de tudo o que 

acontecia no entorno daquela região; colocando-o em uma situação de razoável ingenuidade e 

desinformação, quando comparada com os dias atuais. 

Foi dentro dessa circunstância particular que ele relatou seu interesse pelos 

acontecimentos internos ao distrito, que lhe suscitaram curiosidades e questionamentos. No 

convívio com as pessoas e suas práticas locais, surgiam perguntas sobre o que era “promessa” 

ou sobre as razões do fazer algo e, em suas recordações, começavam a aparecer referências 

que poderiam responder às suas interrogações: seu pai foi a presença destacada, bem como 

“outros da igreja”; estes eram aqueles que o introduziam aos conhecimentos acerca das 

atividades tradicionais próprias de Morro Vermelho. 

 

[...] Então, eu tava com sete ano, os outro falava de promessa, esses trem; 

então, eu ficava perguntando pra aqueles mais... Igual, tinha papai, tinha os 

outros na Igreja. A gente escutava... Eu era... Eu ia na Igreja lá, quando eu 

tava começando mexer, gostando, a gente ficava perguntando os outros tudo 

que eles ia fazer, a gente queria ajudar, mas a gente perguntava por quê que 

era isso... por quê que fazia isso? É igual Senhor dos Passos “Mas, papai, 

por quê que num pode olhar o Senhor dos Passos trocar de roupa?”. Ele 

falou comigo assim... ele falou comigo: “É respeito...”
3
. 

 

Através das atividades propostas por seu pai, que preparava o adro e os foguetes para a 

Cavalhada, Biló iniciou a sua co-participação na festa. Acompanhava-o na organização do 

local em que ocorreria a representação da guerra entre mouros e cristãos realizando atividades 

                                                           
2
 LOPES, J. M. José Márcio Lopes - Biló: depoimento [set. 2001]. Entrevistadores: R. A. Araújo e M. Mahfoud. 

Morro Vermelho: externo, 2001. 1 fita cassete (60 min). Entrevista concedida a Renata Amaral Araújo. 
3
 Ibid. 



Capítulo 02 – Análise da entrevista com Biló 

 

 

 
52 

como carregar e pintar estruturas simples de madeira, que serviriam para circundar o espaço 

em que ocorreria aquela festividade tradicional. 

 

Ele [pai] mexia com essas parte do círculo, é que ele mexia é com foguete. Aí, 

ele punha nós carregando os pau, pondo no buraco, pintando os pau, e isso 

tudo nós tava fazendo. Aí, depois, ele tava... ele mexeu com foguete, eu já foi 

atrás dele acompanhando foguete. Ele até voltava pr‟atrás: “ah, mas menino 

num pode subir... acompanhando onde tá o foguete não”. Num ia não. Ficava 

esperando ele na porta e trem. Mas, eu ia assim mesmo. Ali, dali, eu já fui 

carregando foguete pra ele, já fui naquele trem e segurando – “Ah, segura aqui 

pra mim”  –  e eu segurando e nisso, depois, já foi passando
4
. 

 

Posteriormente, Biló arriscou seguir seu pai na preparação dos foguetes, aceitando, 

num primeiro momento, auxiliá-lo com os devidos cuidados. Assim, aos poucos, 

compartilhando esses momentos com seu progenitor, seguindo-o, Biló começou a ser 

solicitado por ele a realizar certos tipos de tarefa
5
. 

O freqüente contato com o seu pai, a experiência de acompanhá-lo, o envolvimento 

nas atividades da festa, a satisfação em realizá-las, embora parecessem difíceis para um 

garoto, foram fatos que introduziram Biló naquele ambiente do qual começava a fazer parte. 

Mexer com a festa junto de seu pai – acompanhando-o, isto é, indo atrás dele enquanto 

trabalhava, passando a ajudá-lo concretamente e colaborando adequadamente em certas 

funções, sob sua supervisão –, permitiu-lhe assumir responsabilidade na festa e “tomar fé”. 

 

Nasceu assim, com os pais. Com... papai mexia, eu acompanhando ele, a 

gente... ele ia lá pegava um trem e a gente ia atrás; então, assim, a gente foi 

tomando aquela fé, aquele trem que junto com ele, mexendo, depois a gente 

assumiu... vai assumindo a responsabilidade de festa. A gente já foi... 

ficando, assim, com mais fé... mais fé e assim nos tão tendo; igual a gente 

vai tendo as coisa... igual nós tá hoje... acabou que a gente, agora, já 

tomando até responsabilidade de festa. Aí, nós... aí, podia... papai, quando 

mexia com nós, até xingava também. Às vez, tava com um... “oh, ajuda a 

carregar os pau aqui, uai, „cês agüenta, leva um” – xingando! Nós 

carregando e trem. A gente, pra mexer, falei: “Tô gostando”; aí, já foi 

passando as coisa pra nós também
6
. 

 

                                                           
4
 Lopes (2001), op. cit. 

5
 Percebemos que a situação de isolamento, diante da inserção de Biló nas atividades tradicionais da vila pelo seu 

pai, foi substituída pela participação efetiva na comunidade, na qual seu genitor, através da transmissão de um 

ofício, ofereceu-lhe uma possibilidade de sentido à sua vida presente e futura. 
6
 Ibid. 
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Entretanto, para Biló, esses fatos carregavam um significado que ia além da tarefa que 

era executada. 

 

[...] Eu lembro... às vez, ele afastava até do Silvinho, se deixava a gente 

ficar pra poder... ele falava assim: “Ocês tem que aprender. Hoje, eu tô 

mexendo; mais tarde, é ocês mesmo”. Então, assim foi tomando a fé, foi 

tendo graça em Nossa Senhora aí, mais fé foi dobrando que eu já tive 

muitas. Então, é nisso que a gente vai tendo fé com Ela e com a festa 

também. Num pode deixar acabar
7
. 

 

Havia uma preocupação do pai em relação ao aprendizado dos filhos, pois seriam eles a 

dar continuidade ao seu trabalho naquele contexto. O que estava sendo “passado” precisava seguir 

existindo, apresentava um valor que excedia a mera realização aparente do que deveria ser feito
8
. 

Aceitando essa provocação, Biló encontrou, aos poucos, o seu lugar na festa e, assim, 

foi “tomando fé”, recebendo graças de Nossa Senhora de Nazareth e “tendo fé com Ela e com 

a festa”. Essa constatação, além de confirmar a importância do que lhe era transmitido, 

afirmava a necessidade de sua colaboração. 

O momento oficial em que essa responsabilidade foi tomada para si ocupou um lugar 

nas memórias de Biló. Essa ocasião coincidia com dois fatos: o afastamento de seu pai 

daquele serviço e a sua certeza de que os filhos já eram capazes de assumir a direção daquelas 

atividades. Foi diante dessa convicção de seu genitor que Biló, mesmo hesitando no início, e 

seu irmão deram continuidade às tarefas que tinham seu pai como responsável. 

 

Aí, já foi passando. Ele [pai] falava assim: “Ó...” até que o dia que... 

quando ele tava mais... qu‟ele num tava agüentando mais mexer com essa 

busca da bandeira l‟embaixo, ele falou comigo, assim: “Esse ano, ocê vai 

buscar a bandeira l‟embaixo que eu num vô lá não”. Falei assim: “Mas, 

sozinho?”. Eu falei assim: “Ó, eu... tem que ser ocês, uai? Ocês já queima 

foguete, ocê já sabe, ocê olhando os fio pra num dá foguete nos fios de luz, 

ocê que vai buscar”. Aí eu fui, e nisso eu fiquei até hoje. Ele falou isso e 

largou. Eu e meu irmão; meu irmão também. Ele e minha mãe com o Sílvio, 

mexendo com Sílvio, e eu com foguete
9
. 

 

                                                           
7
 Lopes (2001), op. cit. 

8
 Naquilo que está sendo “passado” para Biló encontram-se presentes não apenas os conhecimentos práticos 

acerca de uma determinada tarefa na festa, mas, sobretudo, a possibilidade de se alcançar a fé na Padroeira. 
9
 Ibid. 
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2.2. A gente mexendo, a gente vê graça... Vai tomando fé 

Biló descobriu-se confiando em Nossa Senhora de Nazareth, observando as pessoas 

que pagavam as promessas, ainda quando era menino. 

 

É de... Eu descobri, Miguel, é assim ó: ocê vai olhando... quando eu tava 

menino, aí, eu tô olhando, os outro tá só... leva um retrato e agora falo: 

“Rapaz, por quê que „cê só leva retrato?”; “Isso é graça alcançada”. Falo 

assim: “graça alcançada, quê isso?”. Aí fiquei pensando, ele falou comigo 

assim: “É, os outro, às vez, pede Nossa Senhora uma coisa e melhora a 

doença ruim, um trem, aí eles pega, promete trazer um retrato, se melhorar, 

pra trazer um retrato e por no pé d‟Ela”; “Ah, e trem...”. E nisso foi... Dia 

oito eu tô vendo, vinha nêgo e tudo... eu ia lá na igreja, tava aquele mundo 

de vela acesa, falei assim... aí eu tava conversando, ainda falei assim, 

perguntei até uma dona na igreja, falando com meu irmão, então, eu falei 

assim: “Por quê que „cês acende esse bolo de vela, aqui?”; “Não, num é 

nós não, ali cada um faz um pedido pra Nossa Senhora, aí e acende uma 

vela”; “Ai, eu posso acender uma?”; ela falou assim: “Ó, ocê pede e pode 

acender uma vela aí”; mas eu num acendia não. Aí, eu sai e fui embora
10

. 

 

Diante de determinados costumes regionais, como levar um retrato para a Padroeira em 

função de um pedido atendido, Biló reagia com curiosidade: observando, perguntando e pensando 

sobre a retribuição que as pessoas davam à graça alcançada
11

. Aqueles hábitos chamavam a sua 

atenção para algo que ele desconhecia, inicialmente, e a sua atitude era a de entrar em 

relacionamento com aquilo que lhe parecia estranho, através de suas investigações sobre o modo 

como as pessoas ofereciam o seu agradecimento, que tinha como centro de interesse a Padroeira. 

Em seu relato, Biló nos explicitou que, envolvendo-se com a festa, ia tomando fé em 

Nossa Senhora, na medida em que testemunhava as graças que outras pessoas alcançavam, 

além daquelas que ele mesmo já tinha atingido. 

 

Tomando [fé] é porque na gente mexendo, a gente vê graça que Ela faz e os 

outro alcançando muita graça, a gente também alcançando graça, então, a 

gente vai tendo fé n‟Ela. Que todo mundo recebe graça e... igual lá em Raposos, 

nós foi levar bandeira lá pra... que ela ficou lá uns quinze dias em Raposos. 

Tinha uma menina lá que sumiu, tinha uns quatro dia qu‟ela num... qu‟ela tinha 

sumido. Aí, a mãe dela procurando, então nessa... deu, nessa vez, que nós foi em 

Raposos, com Nossa Senhora de Nazareth, a mãe dela tava lá chorando, 

pedindo Nossa Senhora de Nazareth que mostrasse ond‟é que a filha dela tava, 

                                                           
10

 Lopes (2001), op. cit. 
11

 O olhar que Biló apresenta é de um aprendiz, que foi guiado e sustentado pela fé de seu pai na Padroeira, 

expressa concretamente na dedicação à Sua festa. 
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qu‟Ela mostrasse com vida. Aí, passou uns três dia, eles acharam ela... a pé na 

estrada de Raposos indo pro Morro. E eles ainda tava tirando, rapaz, até bicho 

na boca dela. Tinha quatro dia que num comia, nem bebia. E achou ela com 

vida. Aí, a mulher tá lá agradecendo, então, a gente... o dia que nós foi lá, a 

mulher tava chorando e agradecendo, então naquilo ocê vendo a pessoa 

chorando e agradecendo, ocê num... Aí, foi dobrando mais na fé. Aí... e nós... a 

gente vê muita coisa, então, nisso vai só dobrando a fé nossa. Né, Miguel?
12

. 

 

Participando da festa e envolvendo-se nas atividades desse momento, como levar a 

Padroeira para visitar cidades vizinhas, Biló deparou-se com uma situação em Raposos (MG) 

de uma mãe aflita pelo desaparecimento da filha. Em sua narração, as lembranças são 

marcadas pela intensidade com a qual essa mãe vivia o desejo de rever a filha e se reportava à 

Santa pedindo ajuda, no momento em que eles estavam peregrinando com Nossa Senhora. O 

fato que a menina foi encontrada em uma situação deplorável, mas com vida, chamou a 

atenção de Biló, uma vez que o seu resgate ocorreu em uma circunstância na qual tudo já 

estava a favor de seu perecimento. Isso, portanto, ressaltou ainda mais a resposta precisa da 

Padroeira ao pedido feito por aquela mãe: “qu´Ela mostrasse com vida”. O choro e a postura 

grata à Santa dessa senhora, como uma manifestação de sua gratidão Àquela que, 

respondendo ao seu desejo, lhe prestou auxílio e benefício, também foi um momento que 

cooperou para o aumento da fé de Biló. 

Assim, Biló, presenciando a ação da Padroeira enquanto organizava a festa, percebeu 

que estar com saúde, fazer a festa, não se preocupar com alguma enfermidade tinha relação 

com o amparo que Ela sempre lhe ofereceu. 

 

 [...] A gente tando com saúde, igual a gente vê: num tem doença, num tem 

nada, a gente tá mexendo com festa, num tá preocupado com doença, pra 

mim já é um... ajuda d‟Ela e fé no... aí, a fé vai aumentando. [...] 
 

„Cê entendeu? Tudo que a gente tá... quer dizer, eu mais... eu quase num tô 

fazendo nada por Ela, eu quase mais peço. E tudo que eu tenho pedido a 

Ela, eu tenho alcançado. Então, a gente vai tomando fé
13

. 
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Mesmo fazendo muito pouco por Ela, a Padroeira respondia aos seus pedidos. E, mais 

uma vez, a sua certeza foi afirmada: “a gente vai tomando fé”. 

 

Uai? Então, ali é mais que uma festa 

“Vendo” e “pensando” sobre o que observava: assim começou, para Biló, a 

experiência de tomar fé em Nossa Senhora e na festa: 

 

[...] E nisso eu fui vendo, fui pensando o quê que era isso e nisso é que foi... 

que foi eu tomando fé, foi olhando os outro pedindo e foi tomando aquele 

trem, fui tomando, então, é nisso que começou.. A gente começando a se... a 

sentir que Nossa Senhora... A gente foi começar entender graça, que até 

melhora e aquele negócio, então, fui sentindo aquele trem e a gente foi 

crescendo e... aí, eu fui tomando confiança em Nossa Senhora ajuda a gente. 

Então, nisso que começou esses trem. Que a gente vê os outro pe... a gente 

vê até hoje, assim, chega um paga uma promessa, outro nêgo chega aí, 

andando descalço: “porque, ah, eu pedi Nossa Senhora isso e se eu 

melhorasse eu ia... eu andava essa rua toda descalça na procissão; e Ela, 

então, recebi, Ela fez...”. E nisso, ocê vai só aumentando a fé n‟Ela com... A 

gente vai só tendo fé. Só tendo fé na festa. Quando Ela... Além de tá fazendo 

pra gente, a gente tá vendo os outro também falando... falo assim: “Uai! 

Então, ali é mais que uma festa”. Eu tenho fé com alguns trem, mas Nossa 

Senhora de Nazareth, eu num sei... Eu... Tem muito santo, às vez, tem muita 

Nossa Senhora que tudo é Ela mesmo, mas eu pra mim, tem que ser Ela. Eu 

pra mim, a devoção minha é Ela mesma
14

. 

 

O fato de que, diante de uma necessidade específica, as pessoas colocavam-se em uma 

postura de súplica foi o primeiro aspecto que chamou a sua atenção. Nesse momento, ele 

compreendeu que era a Padroeira quem poderia responder aos pedidos dos romeiros. Biló 

afirmou que, ao ver os outros pedirem e serem atendidos, entendeu o que era graça. Foram as 

promessas cumpridas e suas demonstrações de gratidão que lhe permitiram “tomar confiança” 

no auxílio que a Padroeira oferecia àquelas pessoas
15

. Continuar a ver esse tipo de expressão 

até a atualidade, afirmava o amparo que a Virgem dispunha aos devotos. E o que ele via? Um 

esforço das pessoas, como andar toda a procissão descalço em resposta à possibilidade de ser 

atendido e a confirmação de uma graça alcançada. 
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 Lopes (2001), op. cit. 
15

 Aqui, há uma passagem para Biló, que descreve a transição do fundamento de sua fé, apoiada em seu pai para 

Maria de Nazareth, sem perder o contato com os seus antepassados, uma vez que o conteúdo da fé era idêntico 

ao de seus genitores. 
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Assim, para Biló, “ir tomando fé” na Padroeira foi algo progressivo, que teve seu 

início a partir daquilo que ele enxergava: o pedido dos fiéis e o empenho em cumprir a 

promessa em função de uma graça alcançada por Aquela que eles afirmavam ser capaz de 

responder. Gradualmente, ele também vai aumentando a sua fé na festa, pois se tratava do 

momento no qual via pessoas reverenciarem a Santa, realizando demonstrações de oferta que 

legitimavam a Sua ação em prol dos que se sentiam necessitados de Seu auxílio. O valor 

sacramental daquele momento vem à tona – “Então, ali é mais que uma festa” –, uma vez que 

a mobilização das pessoas, vista por Biló, revela o motivo pelo qual as pessoas se 

encaminham a Morro Vermelho: o agradecimento por alguma graça concedida pela 

intercessão de Nossa Senhora de Nazareth. 

 

2.3. Eu sentia Nossa Senhora ali comigo 

A fé que Biló foi tomando em Nossa Senhora de Nazareth começou a incidir em seu 

cotidiano. 

 

[...] Eu tenho fé com alguns trem, mas Nossa Senhora de Nazareth, eu num sei... 

Eu... Tem muito santo, às vez, tem muita Nossa Senhora que tudo é Ela mesmo, 

mas eu pra mim, tem que ser Ela. Eu pra mim, a devoção minha é Ela mesma. 

Outro dia, tinha um cara, eu trabalhava... tava trabalhando a pé, num mato 

aqui pra esse Serro afora, tinha um camarada tava rolando de dor de dente, aí 

eu brinquei com ele, falei assim: “‟Cê quer que eu curo... „cê quer qu‟eu benzo 

esse dente seu?”. Ai, ele falou assim: “O Biló, „cê benze?”. Eu falei assim: “Ah, 

não. Num vou benzer, não”. Aí, tá lá com dente doendo, tá com dente doendo. 

Aí, falei assim: “engraçado, eu vô benzer esse dente dele”. Aí, eu cheguei lá e... 

falei assim: “Eu vô benzer seu dente”. Passei benzer o dente dele, benzi o dente 

dele, num levou três minuto, ele falou assim: “Nó Biló, ô benzenção, ô alívio!”; 

“Nossa Senhora que encerrou a dor”. Neu [nome do rapaz] sentia dor dente, ia 

atrás de mim longe pra mim benzer o dente. E eu tava benzendo. O resto, o 

outro tá... tinha nêgo lá que tava sentindo dor de cabeça, aí eu tava... eu falei 

assim: “Ô...”... aí, eu falei assim: “Ô, Biló, cê num benze dor de cabeça 

também não?”. Eu falei assim: “Nunca benzi, não. Mas, se ocê tem fé, eu benzo 

também”. Aí depois eu falei: “eu vô mexer com Zé Leal”; “Ô, Zé Leal, 

[morador de Morro vermelho] „cê benze dor de cabeça com as oração de Nossa 

Senhora de Nazareth?”; ele disse: “É”; “Manuel tá perguntando... faz tempo 

até que eu benzi... eu benzi um lá com dor de dente com a oração d‟Ela”. Falou 

assim: “Não, se ocê benzeu e teve fé, e eles pede fé, melhora”. E nisso... dor de 

dente eu benzo e os outro... mas, eu benzo, Miguel, e sinto... eu sinto que Nossa 

Senhora tá junto comigo. Parece que aquele trem... Parece que o trem vai vindo 
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na gente. Eu sentia Nossa Senhora ali comigo, ali naquele trem, inclusive, e fé... 

e eu tô tomando mesmo e é muita fé. Muita fé mesmo
16

. 

 

Diante de uma circunstância em que um rapaz se apresentou com dor de dente, após 

ter realizado uma brincadeira que iria benzê-lo e se recusar, quando aquela pessoa 

prontamente aceitou a sua proposta, Biló tomou a decisão de executar a benção vendo que ele 

continuava com aquela sensação desagradável: “Eu vô benzer o seu dente”. 

Após benzê-lo, o alívio sentido por aquele homem foi atribuído, por Biló, à ação da 

Padroeira. É nesse sentido que, quando era procurado para benzer dor de cabeça, a condição 

para realizar esse tipo de prática era que a pessoa tivesse fé. E quando acontecia uma melhora 

efetiva? Segundo Zé Leal – um morador que Biló procurou para perguntar sobre a prática –, 

era quando se rezava com fé e a pessoa pedia fé. Biló nos revelou que, quando fazia a benção, 

sentia Nossa Senhora junto dele. Provou essa proximidade e a ação da Padroeira através 

daquela prática, aumentando a sua fé
17

. 

Essa proximidade que Biló experimenta mostrou-se, também, na maneira como ele 

fazia os seus pedidos à Padroeira. 

 

Mas, eu assim, eu, quando eu tenho que pedir Nossa Senhora alguma coisa, 

qu‟eu tenho que pedi Ela, eu gosto de tá em casa sozinho, eu gosto de tá em 

casa, então, aí, eu vô fazer meus pedido sozinho. Eu gosto de pedir, assim, 

sem... sem nada... sem ser dali, „cê ajoelha e fecha os olho e pensa, ali é 

Nossa Senhora... parece qu‟Ela tá perto da gente, assim ó. Eu vejo Ela 

direitinho, como Ela tá perto de mim, assim. Ali, eu falo meu pedido e tudo 

qu‟eu peço eu alcanço. Aquilo, ocê tá sem pensar em nada, ninguém te 

perturba, aqui „cê tá só com a cabeça n‟Ela mesmo, pedindo Ela, „cê vê Ela 

direitinho assim. Aí, se alcança as graça e pede com muita fé, aquele trem... 

Então, na onde que alcança, aí... Eu gosto de fazer meu pedido é assim: é 

quando eu tô sozinho em casa. Eu mais peço do que eu faço pra Ela. E tudo 

eu tenho alcançado
18

. 

 

Estar sozinho em casa, “sem nada, sem ser dali”, sem interferência de ninguém foi a 

circunstância propícia para Biló realizar os seus pedidos. Ele nos descreveu um ambiente e as 
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 Lopes (2001), op. cit. 
17

 Biló, nesse momento, já nos demonstra como Nossa Senhora de Nazareth habita a sua interioridade, uma vez que 

Ela se faz presente através das práticas de benção que ele realiza, descobrindo-se em comunhão com a Santa. Essa 

dinâmica também foi observada quando ele descreveu a forma como realizava os seus pedidos para a Padroeira. 
18

 Ibid. 
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características favoráveis que lhe permitiram não apenas vê-La de forma precisa, mas também 

estar com o pensamento somente n´Ela e podendo, assim, manifestar as suas necessidades. É 

através desse espaço, em que ele A “vê direitinho”, que Biló afirmava ter os seus pedidos 

alcançados. A condição para se realizar os pedidos com fé e tê-los atendidos acontecia em 

momentos em que a sua atenção se voltava somente para a Santa. 

 

Mas, aí, é por conta que... isso daí é por conta que... depois, eu já tava mais 

maior. E a primeira vez que eu fiz isso foi num sei quem entrou na igreja que 

falou comigo assim: “„cê tem muita fé em Nossa Senhora de Nazareth”; 

falei: “Tenho”; “A hora que „cê vier fazer pedido pra Ela, „cê faz um pedido 

sozinho pra Ela”. E nesse dia, qu‟eu fiz esse pedido, foi o dia que a minha 

menina tinha passado... tava tomando até gardenal. Ela tinha falado esse 

trem comigo, eu deitei da cama, eu pedi a Nossa Senhora, depois eu lembrei 

que esse... que essa mulher tinha falado comigo. Aí, eu falei assim: ai, eu vô 

pedir Nossa Senhora. Fiquei com a preocupação na minha cabeça
19

. 

 

Biló, ao descrever como a oração incidiu sobre a enfermidade de sua filha, narra 

como, vivenciando o seu cotidiano em Morro Vermelho, foi despertado para certa maneira de 

rezar para Nossa Senhora. 

A provocação que uma pessoa tinha lhe feito foi tão marcante que ele se lembrava dela 

no momento em que ele se deparou com a doença de sua filha: “A hora que ´cê vier fazer 

pedido pra Ela, ´cê faz um pedido sozinho pra Ela”. Inspirado por essa recordação, Biló 

segue-a integralmente. 

 

 [...] Aí a mulher falou comigo... Zaninha falou comigo: “Eu vô l‟embaixo 

buscar um leite pra menina”; “Ah, vai, Zaninha?”; falei assim: “Então, vai 

ser agora”. Parece que um... Parece que o trem da gente até... Nossa 

Senhora j‟até já fez o trem, já foi até pra mim fazer esse pedido pra Ela. 

Assim, eu senti que foi. A hora qu‟ela desceu, que ela saiu: “Eu tô indo, 

heim? Olha a menina aí e trem...”; falei: “Tá”. Aí fui no berço, a menina só 

dormindo, só dormindo. Olhei o retrato, qu‟eu tinha o retrato de Nossa 

Senhora na parede, eu olhei... Aí falei com Ela fechar essa casa, que 

ninguém me chame aqui. Sabe qu‟eu num sei... fechei a casa, rapaz, fechei, 

abaixei na beirada do piso, em frente o retrato, fiz o pedido pra Nossa 

Senhora de Nazareth, aí, vi aquele trem, passei mão no... aí, depois qu‟eu fiz 

o pedido, olhei a menina, pa! Fui lá peguei o vidro de gardenal, joguei fora. 

Falei assim: essa menina não vai ter esse trem mais
20

. 

                                                           
19

 Lopes (2001), op. cit. 
20

 Ibid. 



Capítulo 02 – Análise da entrevista com Biló 

 

 

 
60 

Biló enxergou a saída de sua mulher como uma chance de colocar em prática o que 

havia recordado e intuiu que seu impulso a realizar o pedido tinha como fundamento a própria 

iniciativa de Nossa Senhora
21

. Olhou para a menina e via-a só, dormindo, deparou-se com o 

retrato da Padroeira: todos estes foram sinais que aumentaram a certeza em executar o que 

tinha que fazer. Pediu à sua mulher que fechasse a casa e que ninguém o incomodasse: a 

situação, portanto, era exemplar. Após o pedido consumado, olhou novamente para a menina, 

e uma nova intuição, dessa vez, prosseguida de uma ação e de uma certeza: jogar fora o vidro 

de gardenal, e a filha estava curada. 

No entanto, a firmeza do posicionamento de Biló, quanto a não mais cuidar da doença 

de sua filha por meio de medicamentos, assustou sua esposa. 

 

[...] A mulher viu isso aqui, pôs o leite lá: “Nós vão fazer a mamadeira e 

trem e dar a menina”. Aí, eu olhei e passei. Aí: “Agora mesmo tem que dar 

remédio”; falei assim: “Num tem remédio pr‟ocê dar ela, mais não!”; “Por 

quê? acabou?”; falei: “Não, eu plantei o vidro longe”; “Biló, Biló! Ocê...”; 

“Ah, plantei. Fiz um pedido pra Nossa Senhora, Zaninha. Ela não vai ter 

esse problema mais”. A menina só desmaiava, só desmaiava. E nessa, ela lá 

assim... “Se ela aumentar, „cê pode aumentar o gardenal”, esse trem num tá 

certo. Esse trem num tá certo! A menina só dormindo, só dormindo, falei 

assim: esse trem não tá certo! Aí, na hora qu‟eu fiz o pedido, plantei fora, 

passou dali uns dois, três dias, rapaz, a menina tava brincando no berço, 

acordava, já tava alegrinha, qu‟ela só vivia dormindo. [...] Passou um dia, 

passou um dia, nada. Até hoje! [...]
22

. 

 

O fato que determinou os rumos de sua decisão foi a constatação da ineficiência daquela 

medicação, obtida pela observação de que sua filha ou apenas dormia ou desmaiava, mesmo 

seguindo adequadamente a prescrição médica: “esse trem num tá certo!”. A confirmação de sua 

intuição e ação, mediadas pelo fazer o pedido, não tardou a acontecer: alguns dias depois, a 

menina estava acordada, alegre e brincando. Ele ainda enfatizou que assim ela permaneceu. 

Biló, embora seguro de sua decisão e hesitante em realizar um novo exame em sua 

filha, decidiu acompanhar a sua mulher a Belo Horizonte, que queria se certificar da sua cura. 

                                                           
21

 Esse trecho evidencia, ainda mais, a familiaridade de Biló com a ação que a presença de Nossa Senhora de 

Nazareth provoca em seu interior. 
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[...] Aí a mulher falou que num tava com confiança, qu‟ela falou assim: “Ó, 

Biló, e eu num...” [...] Aí, ela falou assim: “Ah, eu num vô... eu num vô falar da 

sua fé não. Eu sei que „cê tem fé, mas ocê podia fazer um... fazer um negócio: 

nós... „cê vai comigo em Belo Horizonte, nós vão fazer um eletro dela pra 

ver...”; falei assim: “Eu num vô, não”; “Uai, „cê num vai fazer, não, „cê só vai 

comigo”; e nós já tinha feito o eletro, tinha dado problema. Aí, fui lá com ela. 

Que... eles ligaram fio pra cabeça dela toda lá e tal, fez o eletro. Aí, a gente... aí, 

eu lá perguntei a moça assim: “Tem alguma coisa?”; ela falou assim: “Eu 

acho que „cê deve... ocê vai médico, num vai?”; falei assim: “Vô”; “Ele vai te 

falar lá”. [...]. Aí, nós passamo lá na Santa Casa de Misericórdia de Belo 

Horizonte. Aí, nós foi lá, até paguei um médico particular. Aí, eu cheguei lá e 

falei assim: “Ô doutor”...  ele mesmo tinha olhado o e... uma vez... aumentou o 

gadernal; falei assim: “Ó, eu fiz esse eletro”... ele olhou; “ela tá com problema, 

tá aumentando o gadernal, deu mais algum problema, se tiver voltando, 

aumenta mais o gadernal”. Falei assim: “Não, doutor, eu queria que o senhor 

olhasse esse aqui, qu‟eu fiz hoje”. Aí, fuçou, fuçou... “É... ela num tem nada, ela 

num tem nada mesmo, não” (...). “Tem ainda na,o doutor, é caso que‟eu fiz uma 

promessa pra Nossa Senhora e eu mesmo joguei o gadernal fora”; “Ah, não, 

mas às vez é... tá certo... às vez, é o crescimento da menina também e trem...”; 

[...]: “Então, tá”. Falei assim... aí, Zaninha falou assim: “É, Biló...”. E nisso, a 

minha esposa também, com esse negócio, ela pede. Ela falou qu‟ela... ela pede, 

mas ela num... ela fica querendo ter... porque não... Ela falou que acha eu 

melhor prá pedir as coisa do que ela. Eu falo assim: “Mas, é porque ocê tem 

que pôr a mente só em Nossa Senhora e fazer Ela o pedido, ocê sempre Ela... e 

Ela...”... E assim, eu ando fazendo e eu ando recebendo as graça
23

. 

 

No diálogo com o médico, após a análise positiva do resultado clínico, veio à tona a 

confirmação, por parte de sua esposa, de que Biló estava certo. Diante de tantas evidências, 

Zaninha cedeu ao fato de que pedir a Nossa Senhora era razoável, embora preferisse que Biló 

o fizesse. No entanto, Biló reafirmou o quão necessário era ter a atenção dirigida à Santa 

enquanto se realizava os seus pedidos. 

A conseqüência dessa prática, para Biló, foi: tudo o que pedia a Nossa Senhora, 

alcançava. Isso foi o que favoreceu aumentar a sua fé. 

 

[...] E nisso minha fé vai só aumentanto. Tanto qu‟ela [Zaninha] mexe com 

festa, l‟em casa, é eu e ela, a gente faz... ela já tá indo pra rua, a gente num 

sabe se olha menina, a gente num sabe... mas, a gente já, logo, tem tudo é 

pra Nossa Senhora mesmo. A gente fica, eu e ela, mexendo com festa. Às 

vez, nós tá com barraca aqui e eu fui pegar serviço n‟outro dia cedo lá, fico 

com ela aqui até dez hora, onze hora, aqui, pra subir com ela lá pra cima, 

qu‟ela tem medo, mas, assim, eu tenho fé com Nossa Senhora, pra mim... eu 

nem faço e os trem qu‟eu faço, ainda acho pouco pra Nossa Senhora de 

Nazareth. Então, é nisso que a minha fé se baseia. Começou eu vendo os 
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outro, é os pedido dos outro, pedindo e nisso eu fui só... só sabendo das 

coisa que eles tinha fé com Ela. É onde que „cê fica sabendo
24

. 

 

Era esse incremento na fé que os impulsionava, a ele e à mulher, a se dedicarem à 

festa da natividade de Nossa Senhora, mesmo com as obrigações triviais da vida, como cuidar 

dos filhos, trabalhar; implicando, assim, uma reorganização cotidiana para ajudar na festa. 

Faziam tudo para Nossa Senhora e julgavam fazer pouco tendo em vista a Sua fiel intercessão 

diante do que necessitavam. 

 

Ela já vem pra mim fazer esse pedido 

O testemunho de Biló evidenciou que o conhecimento de Nossa Senhora e de suas 

graças era possível porque participava da vida daquela comunidade. Entretanto, essa 

convivência não garantiria o seu relacionamento direto com a Padroeira; para isso, era 

necessário um trabalho de verificação: experimentar a presença e a ação da Santa em sua vida 

respondendo às suas necessidades mais emergenciais. 

 

Mas, eu... outro dia que... qu‟eu pedi Ela na procissão, eu fui na igreja... eu 

cheguei, eu tava aqui na praça aqui, eu falei com Silvinho. Silvinho tava até... 

Falei assim: “Ô Silvinho, eu vô pedir Nossa Senhora de Nazareth e essa chuva 

vai estiar”
25

. Daí, aquele trem ni mim, Miguel, pra mim pedir. Eu fui lá na 

igreja, aí chegou lá na igreja eu... num tinha ninguém lá não, cheguei lá na 

igreja, olhei pra Nossa Senhora assim, falei assim: “Ô Nossa Senhora...”, aí 

conversei com Ela, aí eu senti... Pronto! Olhei Ela d‟um jeito... foi quando eu 

abaixei e levantei, vi Ela... vi Ela, como que Ela mudou a feição, sabe com‟é 

que é? Aí, pedi e senti Ela com a cara... Parece qu‟Ela até riu pra mim. Falei 

assim: “Ô Silvinho, a chuva vai estiar”; “Que isso Biló! Vai chover... a chuva 

vai estiar?”. Miguel, o trem estiou de um tapa. Ele... Silvinho ficou bobo, 

Silvinho falou comigo assim: “É, bem que ocê falou”. Aí, eu olhei, eu olhei lá 

pra Nossa Senhora, falou assim: “Ah...”. Aí, nisso, eu fiz o pedido e estiou 

mesmo. Mas, parece que Ela já fez a... parece que eu senti. Acho que Ela 

mesma já vem pra mim fazer esse pedido. Ou Ela fez pra minha... viu minha fé 

que é muito pequena e eu num sei, alguma coisa...
26
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 Nos dias da festa são os momentos nos quais Biló cuida da “queima” de fogos de artifício. Como a grande maioria 

desses acontece em lugares a céu aberto, a chuva pode trazer uma série de inconvenientes para a sua adequada 

efetivação: dificuldade em se visualizar o espetáculo dos fogos preparado para a Padroeira, por exemplo. 
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Biló contou como a sua confiança na Padroeira, obtida através da experiência pessoal de 

que Ela lhe responde, guiava a maneira como lidava com as vicissitudes da vida diária. A chuva 

era causa de grande preocupação, nos dias da festa. Biló, que também sentia essa inquietação, 

imediatamente recorre à Padroeira como alguém que poderia auxiliá-lo. Ele foi impelido a pedir 

que Nossa Senhora estiasse a chuva. Essa circunstância levou-o à igreja para dialogar com a 

Santa, colocando-o diante de sua imagem. Olhou-A, apresentou sua urgência, conversou com Ela 

e sentiu uma correspondência direta: eis a resposta, que se apresentou por meio da mudança de 

feição da Padroeira, para Biló – “parece que ela até riu para mim”. Dessa correspondência, 

também nasceu uma convicção: “Ô Silvinho, a chuva vai estiar”. O fato ganhou importância 

porque a chuva realmente abrandou. Mais uma vez, Biló reconheceu que pedir era fruto da 

iniciativa da Padroeira, que respondia ao seu pedido com um propósito: aumentar a sua fé. 

Pedir coincidia, para Biló, com ver Nossa Senhora concretamente através de sua 

imagem e senti-La perto. O pedir era uma forma de se relacionar com a Padroeira. 

 

E todas vez que eu penso o pedido... uma vez que eu não tô... eu não tô na 

Igreja, eu vejo é Ela mesmo, aquela padroeira. Igual a que tá lá... e do jeito 

que tá... é a mesma coisa. É porque... eu não sei se é porque a gente 

conhece... a gente nunca viu Nossa Senhora... que eu nunca vi... A gente vê é 

lá... Então, eu vejo aquela mesmo, perto de mim... eu me sinto como Ela tá 

lá pertinho de mim, assim. Eu vejo do jeito que eu tô... que Ela tá lá na 

Igreja, que eu vejo Ela
27

. 

 

Outro aspecto já apresentado por Biló foi que pedir implicava em sentir que Ela 

movimentava a sua ação por meio da sua vontade. 

 

Eu me sinto... Esses dia, num sei... ah, esses dia, eu num sei, um pedido 

que... que eu pedi Ela, mas pra pedir num... num veio... num tava assim... eu 

até pedi... depois tô assim, ainda falei com Zé Leal... Zé Leal ainda tem... Zé 

Leal ainda tem mexido comigo, tinha mexido comigo até um dia antes: 

“Uai... ocê num... porque que „cê num pede ela?”. Aí, eu... num é qu‟eu 

tenho que ver também pra mim... mim pedir não, né? Aquele trem nem veio, 

né? falei: “Ah, Zezé! [referindo-se a Zé Leal]. Eu num sei não, eu tô 

achando, eu...”; “Não, pede Nossa Senhora. „Cê num tem fé com Ela?”; 

falei assim: “Eu tenho, Zezé, mas esse trem num veio”. Tanto que ele nem... 

nem senti nem vontade de pedir Ela também eu tinha. E nem vontade eu 
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tinha. Parece que eu tenho meus pedido pra pedir pra Ela, parece o trem 

vem na gente mesmo, „cê tá entendendo? Eu nem vontade... nem... nem 

vontade de pedir eu tinha. Falei assim: “Ah, só indo mesmo”. Parece que 

aquilo já vem... acho Ela da gente... na gente pra... e faço... os pedido que eu 

faço... os pedido que eu faço, assim... Se eu vou lá pedir Ela, eu tenho 

alcançado, todos. Todos eu tenho alcançado. E não só eu, né? É muita gente 

aí que vem pedindo. Parece que aquilo já vem... aquilo já vem pra gente 

fazer esse pedido
28

. 

 

Segundo Biló, nem todos os pedidos eram colocados perante Nossa Senhora. Diante 

de uma necessidade, que o incentivaria o pedir à Padroeira, ele recuou: o principal motivo 

apresentado foi que a vontade não veio. Os pedidos, para serem feitos, segundo Biló, 

precisam ser motivados por algo que vem e esse movimento de pedir se expressa pela vontade 

de fazê-los. Biló reconhece que, seguindo essa dinâmica, que é gerada por Nossa Senhora, 

tinha os seus pedidos respondidos, confirmado pelo fato de que não apenas ele o vivia assim, 

mas também outras pessoas da comunidade. 

 

Ocê... uma coisa: papai adoeceu... (silêncio) aí... aí, viemos aqui... fui lá na 

Igreja... olhei Nossa Senhora de Nazareth, assim... do mesmo jeito que eu olhei, 

tava vendo Nossa Senhora de Nazareth triste, rapaz... tava lá... eu me senti 

também, né?... Pedi... assim... olhei assim e fa... voltei pra trás. Aí, cheguei lá 

em casa, né? Fui lá... e fui visitar papai, falei... olhei e falei assim: “Ah!...”. E 

não pedi, não... Vi Ela com o rosto muito triste, né? E não pedi, não. Aí, não 

pedi, não... Não... depois, eu até falei com a minha irmã, né? Eu senti que... eu 

senti que ele ia. Hora que eu cheguei lá, assim, perto d´Ela, eu senti que chegou 

a hora dele. Não pedi... Fui lá visitar ele, olhei, conversei com ele... falei assim: 

“Eh”... e num pedi... Eu num sei... pedi, não sei por quê que eu não pedi... não 

sei nada, não sei explicar, não... (silêncio) E aí?
29

 

 

Diante da enfermidade de seu pai, Biló fez exatamente a experiência de ter um pedido, foi 

até Nossa Senhora e voltou atrás: a vontade de pedir a Ela não veio. Viu-A triste, sentiu-A triste, 

viu e sentiu que seu pai “ia”: não pedir, nesse momento, significou aceitar a morte iminente de seu 

pai, mesmo com a dor que aquela lembrança lhe trazia, expressa em seu silêncio. 
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Eu pego aqui é com Nossa Senhora 

Saber de Nossa Senhora através de seu envolvimento com a comunidade e na festa, 

testemunhar Suas graças, experimentar pessoalmente que a Padroeira respondia às suas 

urgências por meio de um relacionamento: “Ir tomando fé”. Sucintamente, esse foi o percurso 

que Biló fez dentro da comunidade, acolhendo a tradição local, verificando-a e sempre 

afirmando como a sua fé na Padroeira ia aumentando. 

 

E eu pego aqui com Nossa Senhora, foi... igual já tive problema de filha minha 

que já foi também, na hora qu‟ela tava doente: “vô pedir a Nossa Senhora de 

Nazareth”. Recebi graça; eu também recebi d‟Ela, e assim foi me dando mais 

vontade ainda de trabalhar e ainda acho que o qu‟eu faço é muito pouco pro 

qu‟Ela faz pra mim. Aí, essa fé nossa é essa que tá aqui na fé... he... Igual com 

nós, ontem já teve problema também nós queimamos foguete: o foguete caiu, 

lugar que num tinha casa nenhuma e estourou, aí, nós fo... nó... na hora que 

meu irmão até queimou um, subiu, rapaz, cheio de menino, aí, cai... o foguete 

caiu dentro da garagem onde tava os menino, e não estourou, só levantou 

fumaça. E eu ainda vô... ainda pus a mão, falei: “Nossa Senhora de Nazareth, 

nossa!”. Bateu no chão e num estourou, só subiu fumaça e não estourou. E 

ontem soltei um também com a praça cheia de gente em Caeté, ele caiu debaixo 

do caminhão dos grandão, dos foguete mais brabo que nós tem aí. Então, é 

nisso... „cê vai tendo fé. Aí... o negócio é... né? [risos]
30

. 

 

Biló afirmava que a sua segurança estava em Nossa Senhora. Diante de tantos apuros 

– doença da filha, adversidades no momento da queima de foguetes –, era a Ela que ele 

recorria, recebendo graças. A experiência de se sentir amparado por Ela motivou o seu 

empenho na festa, que também o beneficiava no aumento de sua fé na Padroeira. 

 

2.4. Eu sinto que Ela gosta da festa 

Ver as graças que Nossa Senhora operava em sua vida, fez com que Biló se empenhasse 

nas comemorações de Sua festa de forma esmerada. Essa grande disposição foi ensejada, segundo 

ele, pelo fato de que Nossa Senhora gostava e queria que aquele momento se cumprisse. 

 

A gente vê assim: eu acho que Ela gosta, que eu sinto que Ela gosta da festa, 

com o tempo, porque a gente vê tantas coisa que podia acontecer no dia da 

festa e não acontece. Então, eu acho que Ela quer que essa festa acontece. A 
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gente teve aqui, ó... a gente não tem um campo de ganhar dinheiro aqui no 

Morro, a gente não tem. Essa festa nossa fica cara. Às vez, dinheiro aparece... 

quando ocê olha, dá pra pagar conta, dá tudo. Cê vê tanta foguete sobe, tanta... 

cê não vê ninguém... Um maço desse não... um maço perigoso... não dá 

problema nenhum. Então, eu acho que Ela... Ela quer... nunca deixou de fazer 

essa festa por conta de chuva nem por conta de nada. O dia 8 já mudou muitas 

vezes, mas o dia 7 nunca ficou sem fazer... nunca, nunca, nunca! Então, eu 

acho, eu sinto que Ela gosta e quer que isso aconteça... Teve uma vez aqui... 

papai falou comigo... Tem um ano aí que o fogueteiro chegou aí no Morro, nós 

não tinha um tostão. O fogueteiro querendo ir embora... Lá ia embora no dia 

8... nós sem um tostão... Aí, tem um livro de mandar de Nossa Senhora de 

Nazareth, ou de mordomo que eles fala... Aí, que... eles falaram: “Vâmo lá vê se 

o...”. Um tal de Francisquinho que mexia com o livro de mordomo... “Vão lá vê 

se ele já tem algum dinheiro, lá”. Aí, chamou: “Ô Francisquinho, já tem algum 

dinheiro pra mordomo?”, “Não tem nem um tostão! Agora que eu vô sair pra 

vê se eu arrumo”. Aí, diz que ele saiu na praça aí, deu umas volta, chegou e 

falou assim... falou com o pai assim: “Ô Abílio, pó meter o pé na bunda desse 

fogueteiro, que o dinheiro tá aqui pra pagar ele”. Que ele já tava com raiva 

porque o fogueteiro tava só atrás dele, caçando o dinheiro: “Pó meter o pé na 

bunda dele, pra mandar que o... tá aí, já!”. Só deu uma volta... Então, eu acho 

que Ela quer que aconteça... É, ué! Senão, Ela ia só montar dificuldade pra nós. 

Então, é isso que eu sinto que Ela, né? Ela quer a festa, o dia que Ela não 

quiser... é uma vez só. É, ué! Então, é por isso que eu mexo ni festa, porque eu 

sei que Ela quer. O que eu posso fazer pra Ela, eu mimo isso aí. Eu mimo. 

Porque a gente faz porque Ela tá fazendo pra nós. Trabalho mesmo. Trabalho 

mesmo! Pra festa eu trabalho mesmo. Então, é por isso que nós trabalha
31

. 

 

Biló sentia que a Padroeira gostava da festa e o que sustentava essa impressão era que, 

naqueles dias, poderiam ter acontecido tantas situações inesperadas e desfavoráveis e, no 

entanto, não ocorriam. São os fatos que mostraram para Biló o quanto Ela desejava que a festa 

acontecesse: a festa da Cavalhada, que nunca mudou de dia; conseguir dinheiro 

inesperadamente para poder pagar o fornecedor dos foguetes. Biló partia dessa certeza para se 

dedicar com afinco à festa: Ela é quem quer
32

; do contrário Ela só colocaria dificuldades para 

a realização daquele momento e do trabalho preparatório. E o que surgiu dessa evidência foi a 

sua dedicação à festa expressa na fidelidade à Santa e a gratidão às graças que Ela concedeu. 
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Num pode deixar acabar 

O devotamento de Biló à festa de Nossa Senhora partia da certeza de que Ela desejava 

que a festa acontecesse. Ele chegou a essa constatação, sobretudo, através de fatos que 

contribuíam para a efetivação dessa festividade. Essa convicção foi alcançada dentro de um 

percurso histórico no qual ele recebeu uma tarefa. 

 

Papai, quando mexia com nós, até xingava também. Às vez, tava com um... 

“oh, ajuda a carregar os pau aqui, uai, „cês agüenta, leva um” – xingando! 

Nós carregando e trem... A gente pra mexer falei: “Tô gostando”, aí já foi 

passando as coisa pra nós também. Eu lembro, às vez, ele afastava até do 

Silvinho, se deixava a gente ficar, pra poder... ele falava assim: “ocês tem 

que aprender”. Hoje eu tô mexendo, mais tarde é ocês mesmo. Então, assim 

foi, foi tendo graça em Nossa Senhora aí, mais fé foi dobrando que eu já tive 

muitas. Então, é nisso que a gente vai tendo fé com Ela e com a festa 

também. Num pode deixar acabar
33

. 

 

Na convivência com seu pai, ajudando-o nas atividades concretas da festa, Biló deu-se 

conta de uma inclinação para aquele tipo de trabalho. Fazendo-o, ele entendeu que algo lhe 

estava sendo passado com o intuito de, posteriormente, ter uma continuidade. Assumindo 

aquela responsabilidade, Biló experimentou a intervenção positiva de Nossa Senhora em sua 

vida, servindo ainda mais para aumentar a sua fé n´Ela e na festa. 

Nesse percurso, ele descobriu algo que lhe era valioso, de forma que não poderia 

deixar acabar. 

 

[...] Aí... e assim nós tão aí... tá mexendo com esse trem aí. É com a fé e é com... 

mexendo, já tô, já... minhas filha também... num mexe na parte de nós que é 

fogueteiro, mas a mãe dela também já tá pondo elas também... ensinando elas a 

trabalhar, mais tarde elas vão mexer. Então, assim que foi
34

. 

 

Assim, a continuidade aparecia não apenas através de seu devotamento à festa e à 

Santa, mas também por meio do aprendizado que oferecia às suas filhas. 
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2.5. E assim faz que a comunidade de Morro Vermelho tudo tem fé 

Para Biló, a fé consistia em pedir a Nossa Senhora de Nazareth mais do que fazer algo 

por Ela. E, em quase tudo, ele alcançou graças, incrementando a sua fé. Essa experiência era 

vivida por todos em Morro Vermelho. 

 

„Cê entendeu? Tudo que a gente tá... quer dizer, eu mais... eu quase num tô 

fazendo nada por Ela, eu quase mais peço. E tudo que eu tenho pedido a 

Ela, eu tenho alcançado. Teve um... outro dia a minha menina tava lá com 

uma febre danada, e tem febre atrás da outra e trem, ela tava com garganta 

inflamada, eu falei assim: “num precisa mexer, não”... Fui lá, rezei uma 

oração de Nossa Senhora de Nazareth, pedi Ela... com pouco, a menina num 

tinha febre, com pouco... ela falou assim: “ela num tem nada, „cês fica 

preocupando com febre, febre de menino”. Então, aquilo tudo que eu peço, 

eu fui alcançado. Quase tudo. Aí, eu alcanço fé com Ela. Isso a fé da gente 

aumenta é isso. E assim faz que a comunidade do Morro Vermelho tudo tem 

fé. Tudo que pede, tudo corre é atrás d‟Ela mesmo. A gente tem uma 

tempestade de chuva se diz: “Nossa Senhora de Nazareth, encosta essa 

chuva pesada pr‟outro lado aí, num tem nem... nem...”, aí quando ela em 

vem, vem aquela chuva mansa... Então, a gente vai tomando fé
35

. 

 

Ao relatar sobre uma dor de garganta de sua filha curada pela oração que fez para 

Nossa Senhora de Nazareth, Biló mostrou como a Padroeira intercedia a seu favor. Sua 

confiança na Virgem aumentava por isso: pedindo, ele recebia. 

A consolidação da fé em comum daquelas pessoas se expressava pela certeza da 

intervenção de Nossa Senhora de Nazareth mediante os pedidos que Lhes eram apresentados: 

“Então, a gente vai tomando fé”. 

 

2.6. Síntese: Biló 

“Aquilo qu´eu peço eu fui alcançado... Então, a gente vai tomando fé” 

Durante todo o depoimento de Biló essas frases do título foram recorrentes. Elas 

revelam, ao longo de sua narração, um contexto que lhe oferece uma tradição religiosa, uma 

visão de mundo e instrumentos que o possibilitam lidar com circunstâncias cotidianas e 

emergenciais que demandavam algum tipo de solução. 

                                                           
35

 Lopes (2001), op. cit. 



Capítulo 02 – Análise da entrevista com Biló 

 

 

 
69 

O seu relato também mostra como a transmissão efetiva dos conhecimentos da 

tradição ocorre mediante a presença de um sujeito que observa, verifica e se apropria de seu 

conteúdo: maneira esta através da qual inicia o seu relacionamento com a Padroeira. 

Vivendo em uma comunidade afastada, relativamente isolada, Biló nos descreve como 

se iniciou a sua curiosidade pelas práticas locais, no período de sua infância. Olhando e 

acompanhando seu pai, enquanto este se dedicava às atividades festivas da vila, ele foi 

inserido no cotidiano das tradições de Morro Vermelho. À medida que foi se identificando 

com certas funções específicas de seu pai, Biló foi solicitado a se envolver mais 

concretamente com aquele trabalho. Observando, convivendo e participando da realização da 

festa, ele não apenas recebeu o que seu pai estava lhe passando, mas assumiu aquelas 

responsabilidades que eram exercidas por ele; carregando consigo o valor daquela herança: 

dar continuidade à tarefa de seu pai. 

Mexendo com a festa, executando as atividades sob sua responsabilidade, Biló 

testemunhava as graças alcançadas pelos devotos da Padroeira. O que ele testemunha é o 

motivo que mobilizava as ações dessas pessoas, levando Biló à Nossa Senhora de Nazareth. 

Entretanto, quando ele vive certas situações emergenciais, nas quais experimenta, por 

um lado, a insuficiência das tentativas humanas, por outro, a potência da intervenção da 

Padroeira, Biló começa a “sentir” que Nossa Senhora responde aos seus pedidos, sobretudo, 

quando os recursos oferecidos à resolução daquele problema falham. Nesse relacionamento 

com a Santa, cresce a confiança de que Nossa Senhora atende aos seus pedidos: é uma 

companhia estável. 

A proximidade com Nossa Senhora de Nazareth acontece pela percepção de que Ela 

usa certas circunstâncias – doença da filha, enfermidade do pai, por exemplo – para se dirigir 

a Biló, instigando-o a realizar os seus pedidos. Diante dessas situações, as reações de 

indignação diante da enfermidade da filha ou de inquietação mediante o perecimento do pai, 
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não o paralisam; ao contrário, são vividas como sinais de que Biló deve se dirigir à Padroeira, 

mobilizando-o internamente a invocá-La dentro de um ambiente adequado – silencioso e que 

não o distraia –, em que ele possa vê-La e senti-La perto, seja para pedir a mudança da 

condição física de sua filha, seja para suplicar a saúde de seu pai, reconhecendo no rosto da 

Santa que não deve realizar esse gesto, confirmada pela ausência de vontade em si, aceitando 

a morte de seu pai. Se a Virgem está dentro das circunstâncias, como uma companhia, a forma 

como Ela acontece em Biló concretiza-se na disponibilidade que ele experimenta para realizar 

esse gesto de abertura a Ela através de seus “pedidos” e na mobilização de sua vontade e de 

sua decisão em prol do que a Padroeira quer: a sua vontade e ação expressam a vontade e a 

ação de Nossa Senhora de Nazareth; eis a tarefa de Biló. 

Vendo as graças que Nossa Senhora opera em sua vida e na de outras pessoas, Biló é 

impelido a se empenhar ainda mais na festa que comemora a Sua natividade. Esse 

comprometimento se realiza por dois motivos: “Ela quer que a festa aconteça” e “não pode 

acabar”. A primeira razão está fundamentada nos fatos observados por ele durante os anos em 

que a festa aconteceu, nos quais aconteceram diversos imprevistos que poderiam ter impedido 

que a festa acontecesse e, no entanto, os fenômenos naturais ou acidentes não se 

concretizavam como empecilhos para a sua efetivação. A necessidade de continuidade da 

festa está alicerçada na sua experiência de receber uma tarefa de seu pai e assumir a 

responsabilidade legada por ele na festa através da qual Biló vê a intervenção da Padroeira na 

vida da comunidade e na sua própria, constatando a fidelidade da companhia da Santa: Ela 

esteve e está presente, sustentando a vida daqueles que se dirigem a Ela e respondendo aos 

anseios de seus devotos. Por isso, a festa deve continuar. 

A certeza da companhia da Padroeira, mediante a Sua ação dentro da concretude do 

cotidiano, faz surgir em Biló a sua gratidão por Nossa Senhora e serve de incentivo para a realização 

contínua de sua tarefa e contribuição na festa: Ela não mede esforços para atendê-lo, independente 
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de seu retorno, assim como realiza graças na vida dos outros. O que se pede, alcança-se, Ela faz: 

essa é a certeza compartilhada por Biló com toda a comunidade de Morro Vermelho. 
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Capítulo 03 

Análise da entrevista com Beatriz 

 

 “Cada comunhão que eu faço, eu peço a Ela pra me ajudar a ser boa 

 Ela doou tudo d‟Ela; isso me encanta demais” 

 

Beatriz Sales de Xavier Nogueira Gouveia (60 anos): é 

responsável pelo Apostolado da Oração e pela Pastoral 

do Batismo em Morro Vermelho; também exerce a 

função de festeira durante as comemorações da festa de 

Nossa Senhora de Nazareth, cuidando da limpeza da 

igreja e das ornamentações das celebrações de todo o 

evento. Em 2001, quando foi entrevistada, tinha 53 anos. 

 

3.1. Tudo brota dentro de casa mesmo 

“Desde pequena” e “em casa” são as frases 

que emolduravam as lembranças de Beatriz, ao 

descrever quando e onde aconteceu o seu contato 

inicial com a Padroeira. 

 

Ah, isso... desde pequena, né? porque, não tem... quer 

dizer... aqui pequ... muito pequeno. E também isso foi 

em casa. Tudo brota dentro de casa mesmo; não tem outra... num tem outra 

explicação
1
. 

 

Em Morro Vermelho, Beatriz
2
 sinaliza que os primeiros indícios de proximidade com  

                                                           
1
 GOUVEIA, B. S. X. N. Beatriz Sales de Xavier Nogueira Gouveia: depoimento [set. 2001]. Entrevistador: R. A. 

Araújo. Morro Vermelho: Igreja Matriz, 2001. 1 fitas cassete (60 min). Entrevista concedida a Renata Amaral Araújo. 
2
 A entrevista com Beatriz aconteceu dia 07 de setembro de 2001, à noite, após o término da Cavalhada, dentro da igreja 

matriz da cidade, no momento em que ela, junto a outras festeiras, limpava e iniciava as ornamentações do local e do andor 

de Nossa Senhora de Nazareth, preparando aquele espaço para a chegada dos romeiros e devotos no dia seguinte, quando 

aconteceria a missa em latim, pela manhã. Para o registro, utilizamos gravador e fitas cassete, não havendo oposição da 

entrevistada, que se encontrava muito a vontade para aquele momento. Essa conversa teve a duração de mais ou menos uma 

hora, sem interrupções e maiores comprometimentos técnicos para a entrevista, apesar da grande movimentação em função 

da organização interna do lugar e da presença de algumas pessoas que se encontravam realizando suas preces e se despedindo 

da Santa. Essa entrevista encontra-se analisada em sua integralidade (Araújo, 2003). 
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Nossa Senhora aconteceram na infância e, principalmente, no âmbito familiar. Este era o 

ambiente no qual “tudo” era gerado.  

Na casa de Beatriz ficava evidente que Nossa Senhora de Nazareth tinha uma importância 

fundamental; era Ela quem ajudava, quem protegia. De fato, em sua casa, a Padroeira associava-

se a uma presença benéfica que oferecia auxílio e promovia “ambiente de muita oração”.  

 

E... assim l‟em casa, toda vida foi assim: tudo quanto há era Nossa Senhora 

de Nazareth. Num tinha... num tinha mesmo... é que tudo quanto há era 

“Nossa Senhora de Nazareth que ajudava”, “Nossa Senhora de Nazareth 

que protege”, é “Nossa Senhora de Nazareth que ajuda”; e também, assim, 

a gente cresceu, assim, num ambiente, assim, de muita oração. Porque 

igual, por exemplo, a reza do terço l‟em casa era... é toda noite, toda noite. 

Todo mundo tinha que reunir mesmo e todo mundo tinha que rezar. Às vez, a 

gente... o medo vinha... meio lá... com sono, mas todo mundo tinha que 

rezar. E quando era dia de quarta-feira e sábado era o ofício de Nossa 

Senhora, a gente tinha que ficar de joelho, num era... mamãe... A gente num 

dizia que a gente rezasse o ofício de pé, sentado, deitado, num admitia, né?
3
 

 

A fidelidade à reza do terço, o cuidado com a postura das crianças nesse momento e a 

insistência pela seriedade na participação desses gestos exaltavam o valor que aquela devoção 

tinha para a família de Beatriz. 

A devoção de seus pais aos trabalhos da igreja era fundamental para a sua vontade de 

trabalhar na festa. 

 

(Beatriz) [...] Eu tenho vontade de trabalhar mesmo pra Igreja; pode ser na 

festa, por conta de festa, mas eu tenho vontade de trabalhar; porque foi isso 

qu‟eu vi dentro de lá de casa. 
 

(Renata) Quê que „cê viu dentro de casa? 
 

(Beatriz) esse trabalho... toda vida, papai e mamãe, toda vida gostaram 

muito de ajudar em tudo que puderam da Igreja, sabe? Toda vida, nunca 

mediram esforço: “Ah, o padre chegou, tá precisando de servir o padre lá, 

arrumar um almoço, uma janta, um café? Então, vamos lá”. “Então, o 

padre tá precisando d‟uma cama lá. Uai, é bom, s‟ele quiser ir dormir l‟em 

casa, ele pode dormir, s‟ele num quiser, nós vamos arrumar um lugar pra 

ele dormir, ou eu vô arrumar um lugar que ele queira dormir, né?”. Quer 

dizer, depois... he... Pira [vaso em que arde um fogo simbólico – Dicionário 

Michaelis], igual l‟em casa: mamãe fazia hóstia, mamãe fazia vela, mamãe 

foi zeladora, mexia com as toalha toda da igreja, lavava, engomava, 

passava tudo, aquela alegria toda! Né?! Quer dizer, valeu a pena! Valeu a 

                                                           
3
 Gouveia (2001), op. cit. 
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pena! Foi ótimo, né?! Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é 

seguir o que a gente viu e sabê que vale a pena
4
. 

 

Diante de uma solicitação que era feita aos pais de Beatriz – como arrumar almoço ou 

receber o padre –, ela se deparava com uma disponibilidade sem restrições. O esforço empregado 

para realizar esse acolhimento de forma aprazível é lembrado, sobretudo, sob a ênfase de que eles 

faziam tudo para prestar o auxílio que lhes era pedido da melhor maneira possível. O envolvimento 

de sua mãe nas atividades corriqueiras também é destacado como uma exemplificação desse 

devotamento ao trabalho, como um serviço incomensurável prestado à igreja. O modo como seus 

pais trabalhavam é, para Beatriz, algo valioso e que precisava ser seguido
5
. 

Convivendo e compartilhando esses momentos com seus familiares, Beatriz deu-se 

conta de que recebeu algo muito importante e que permanece independente de circunstâncias 

externas: a “base” que lhe foi dada está enraizada em Beatriz. 

 

Quer dizer que... Foi uma coisa que foi crescendo e foi e uma coisa muito 

forte porque... olha bem pr‟ocê ver: eu saí de casa eu tinha nove anos 

porque, assim, eu saí do grupo que aqui só tinha até 3ª série primária, então 

eu fui pra Caeté morar com minha irmã, pr‟eu fazer a 4ª série lá; quer dizer, 

olha pr‟ocê ver, que até... quer dizer, foi feita a base, num é?
6
 

 

Seus pais procuravam ativamente incutir-lhe aquilo que era “bom”, e Beatriz se 

recorda do cuidado e dedicação de seus pais como expressão do intuito que eles tinham em 

lhe proporcionar um bem. 

 

O que eles puse... puderam... o que papai e mamãe puderam colocar em mim de 

bom, eles colocaram; quer dizer, a gente sempre frisa muito: eu, hoje, mais do 

que nunca, eu vejo essa... como que é importante a família, com‟é que é 

importante plantar o que é bom e a gente num pode perder tempo. Porque é um 

tempo precioso; a gente perdeu aquele tempo... depois, quer dizer, o que foi... 

aí... quer dizer, eu tive a graça de ter tido papai e mamãe que me incutiram, 

apesar da simplicidade, apesar de num ter coisa... mas tinha perto
7
. 

 

                                                           
4
 Gouveia (2001), op. cit. 

5
 Beatriz, convivendo e compartilhando esse ambiente familiar, começa a se despertar para um sentido 

fundamentalmente importante para a sua vida: o servir. 
6
 Gouveia (2001), op. cit. 

7
 Ibid. 
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Esse reconhecimento aparece carregado de uma tensão: “a gente num pode perder tempo”. 

O “tudo de bom” aconteceu dentro de uma situação simples, sem recursos e que poderia não ter 

acontecido. A consciência dessa excepcionalidade é experimentada como uma graça
8
. 

Para Beatriz, os filhos nasciam não apenas com os traços físicos, mas recebiam 

também as graças que seus pais tiveram, o que demonstrava que ela se sentia ligada a eles não 

apenas pelos laços de sangue, mas também pelas graças que eles recebiam. 

 

Eles puderam passar isso pra mim; quer dizer que, então, num tem como... 

num tem, he... como „cê... „cê viveu ali, he... raiz mesmo... é, negócio, parece 

até incutido na gente. Parece, assim, eu sempre tenho falado, assim, muito 

com Celso que eu acho interessante que, com a gente, nasce não só com os 

traços físicos dos pais, mas a gente nasce com a... parece que com um 

pouquinho dos dons que eles têm... da graça que eles têm... a gente acha... 

eu acho que a gente recebe também
9
. 

 

A noção de filiação, nesse sentido, é ampliada pela dádiva que também a eles foi 

concedida: há um alargamento na concepção de herança e começa aparecer a noção de que a 

sua vida era sustentada por algo que transcendia possíveis determinações. 

 

3.2. A gente vai percorrendo a vida de Nossa Senhora (...), ela cativa a gente 

Beatriz relatou em vários momentos que, por meio da convivência com seus pais, 

surpreendeu-se perscrutada por algo bom que constituiu e construiu a sua vida. Ela sentia que 

a sua história, assim como a deles, estava sendo cuidada para um bem. 

Também para a sua comunidade era importante transmitir, desde cedo, o “tudo de bom”; e 

aparece a identificação entre este e a bondade de Nossa Senhora, a única capaz de levar a Cristo
10

. 

 

[...] Assim, a gente vai fazendo as nossas parte da pastoral do batismo e a gente 

sempre tem falado muito com os padre, quer dizer, gente já tem uma visão de 

como que é importante colocar desde muito pequenininho mesmo, mas 

nenezinho o tudo de bom... He... cada dia, cada coisa que a gente faz, é cada 

                                                           
8
 Na vida em comum com os seus familiares, Beatriz ia se integrando, através da maneira como era educada, ao 

horizonte cultural no qual os seus pais estavam inseridos. Gradualmente, através do contato freqüente com os 

seus parentes, chega a compreender que há algo Outro subjacente ao pai e à mãe. 
9
 Gouveia (2001), op. cit. 

10
 No relato de Beatriz, quando ela realiza essa ligação entre o “tudo de bom” e a bondade de Nossa Senhora de 

Nazareth, torna evidente como o que os pais ofereciam a ela, através de suas atitudes, era a própria Santa. 
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coisa que a gente ouve, é cada participação, é atitude da gent... que a gente vai 

vendo nas pessoas, com‟é que é bom, com‟é que vale a pena, sei lá, eu acho que 

é tudo isso e... e Nossa Senhora, a gente... Ela é tão boa... Ela... Ela... sei lá. Ela 

cativa a gente, Ela leva a gente pra Jesus mesmo, num tem... num tem jeito, não. 

É igual padre Ari falou: ela vai segurando a gente por dentro, vai fazendo assim 

[faz um gesto de quem está puxando com as mãos], mas vai mesmo. E é cada 

dia, e Ela num desampara a gente, Ela num... sei lá... Eu acho que sem Ela a 

gente num chega a lugar nenhum, não
11

. 

 

Observando certas ações, Beatriz sentia-se despertada para a bondade que estava 

imanente a estas. Assim, compreendeu que a maneira como a Virgem exercia a sua atração 

era “segurando” a pessoa por dentro cotidianamente, oferecendo um amparo seguro e estável, 

sem o qual não se conseguiria caminhar. 

A justificativa dessa atração era expressa por Beatriz na maneira como a Padroeira 

“mostra as coisas”, servindo de modelo através da forma como viveu a sua própria vida. 

 

Ela mostra muito pra gente as coisa. É, assim, é em tudo. Eu, por exemplo, é 

uma coisa... qualquer trabalho, assim, na igreja, por exemplo... Eu gosto muito 

mesmo de trabalhar na igreja. É assim, pode ser qualquer coisa; num precisa 

de ser um serviço, uma coisa melhorzinha não, qualquer coisa: se for pra 

varrer, pra passar pano, pra passar cera, tirar a maior sujeira... Eu acho que é 

isso que Ela dá a gente: exemplo. Porque Ela saiu da casa d‟Ela, porque Ela foi 

a casa de Isabel
12

, aquela prontidão. Num é?... Eu fico... Outro dia... Teve um 

dia, eu falei com padre Marcilon: “Mas, quanto, mais ou menos, quantos 

quilômetros, mais ou menos, Nossa Senhora deve ter andado?”; ele falou 

assim: “Ah, Beatriz, deve ter sido uns cento e dez, uns cento e cinqüenta”. Eu 

falei: “Nó, mas...”, né? Naqueles caminhos, assim, tudo tortinho... porque nós 

já andamos muito a pé nessa estrada de Caeté, que a gente ia e vinha só a pé 

mesmo, que a gente num... num tinha con... a condição era pouca. Então, é 

gente que tá passando por aqui, por um atalho ali, diminuía... pra diminuir a 

estrada, né? Então, eu fico pensando Nossa Senhora por esse caminho; quer 

dizer, Ela, olha bem pr‟ocê ver, apesar de ter sido, de tá tão novinha, e tão 

assim, ma... pela idade imatura, mas muito madura, né? e grávida. E Ela com 

essa disposição... não tem como „cê num gostar de Nossa Senhora não, tem? 

Tem? Num tem. A gente vira, vira, e tudo e cativa
13

. 

 

Beatriz sentia-se incentivada a realizar qualquer trabalho para a igreja, independente de 

sua qualificação, em função do ideal que Nossa Senhora lhe oferecia: por exemplo, sua prontidão. 

                                                           
11

 Gouveia (2001), op. cit. 
12

 “Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. 

Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no 

ventre e Isabel ficou repleta de Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: „Bendita és tu entre as mulheres e bendito 

é o fruto de teu ventre! Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus 

ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor 

será cumprido!” (Lc 1, 39-45). 
13

 Gouveia (2001), op. cit. 
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Essa presteza foi valorizada por Beatriz em uma conversa com um padre local sobre a 

visita de Nossa Senhora à casa de sua prima Isabel. Beatriz espantava-se em saber a 

quantidade de quilômetros percorridos por Ela e comparava com a sua experiência de 

caminhar pelas estradas de Morro Vermelho até a cidade mais próxima, Caeté. Porém, o que 

mais lhe surpreendia era dar-se conta de que o fazia procurando uma alternativa para 

amenizar a longa extensão que deveria ser percorrida. Assim, os motivos que a 

impulsionavam a locomover-se careciam da magnanimidade daqueles que levaram a 

Padroeira à casa de sua prima. Imaginando-A por esses caminhos, Beatriz entendeu a 

condição em que Nossa Senhora realizou esse trajeto: imatura pela idade, mas madura pela 

iniciativa, grávida, movida pela disposição de encontrar a sua parenta. O ato de se colocar à 

disposição, guiado pela finalidade de ver a sua prima, fazia com que Beatriz se sentisse 

cativada por Nossa Senhora. 

Beatriz crescia na familiaridade com a Santa através do olhar atento que lançava sobre 

a sua vida, lendo as escrituras e conversando com os amigos. 

Na passagem da “Anunciação”, um mensageiro de Deus se referiu a Maria com 

reverência, chamando a atenção de Beatriz para a grandeza dessa mulher simples: o anjo, ao 

proferir uma saudação, revelava a Sua autoridade, pureza e maternidade.  

No episódio das “Bodas de Caná”, a bondade de Maria em relação aos noivos que 

ficaram sem vinho na festa de casamento, também aguçou o seu interesse pela vida da Santa. 

 

Igual, outro dia a gente tava refletindo no círculo bíblico: “ô gente, foi a 

única pra quem o anjo inclinou pra saudar
14

 porque é Rainha, porque é 

Mãe, porque é Imaculada”. A gente vai no serviço d‟Ela, na escuta d‟Ela, 

                                                           
14

 “No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem 

desposada com um varão chamado José, da casa de Davi; e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, 

disse-lhe: „Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!‟ Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar 

qual seria o significado da saudação. O Anjo, porém, acrescentou: „Não temas, Maria! Encontraste graça junto de 

Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, 

será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai; ele reinará na casa de Jacó para 

sempre, e o seu reinado não terá fim‟. Maria, porém, disse ao Anjo: „Como é que vai ser isso, se eu não conheço 

homem algum?‟. O anjo lhe respondeu: „O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua 

sombra; por isso o Santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na 

velhice, e este é o sexto mês para aquela que chamavam estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível‟. Disse, 

então, Maria: „Eu sou a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!‟ E o Anjo a deixou” (Lc 1, 26-38). 
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nessa bondade d‟Ela. Igual nas bodas de Caná
15

... tudo! A gente vai 

percorrendo a vida de Nossa Senhora e a gente vai... cada dia Ela vai 

cativando a gente mais. “Mas, gente, Ela fez! Ela foi escolhi... Ela foi 

escolhida pra mãe de Deus!”. E também hoje minha mãe, num é? É uma 

honra muito grande pra nós [risos]. Eu acho uma delícia! É assim, eu acho 

muito gostoso mesmo! He... ter  Nossa Senhora como nossa mãe. [...]
16

. 

 

A vida de Nossa Senhora chegava à Beatriz através de diálogos corriqueiros, que 

provocavam a reflexão sobre a vida de Maria e também através de meditações sobre as escrituras 

realizadas coletivamente no círculo bíblico. Assim, não apenas a humanidade dessa mulher, mas 

também a sua santidade, passavam a ser objeto de seus pensamentos. Na medida em que conhecia 

a vida da Padroeira, que A seguia naquilo que a fascinava – como a Sua bondade –, mais se sentia 

atraída por Ela. Beatriz se via como filha de Maria, vivenciando essa vinculação com satisfação. 

Esse liame com Nossa Senhora acontecia através de situações que faziam parte de seu 

cotidiano, como uma celebração. Nesta, Beatriz era impulsionada a verificar em que se 

parecia com a Santa, como um filho naturalmente possui os traços da mãe.  

 

[...] igual, um dia, padre Ari falou numa celebração: “ô gente, Nossa Senhora é 

mãe. O filho sempre aparece com sua mãe. Tem um detalhe de um nariz, ou na 

boca, ou nos olhos, ou na sobrancelha, em quê que „cê parece com Nossa 

Senhora?” [risos]. Será em quê? Será que é na bondade d‟Ela, na sua 

humildade, na sua prudência, sei lá? Então, isso vai, assim, chamando muita 

atenção da gente pra Ela. Pra... A gente vai vendo Ela cada vez mais mãe, mais 

rainha, mais bondade, mais tudo! Num tem... É assim
17

. 

 

Segundo Beatriz, esse tipo de exercício direcionava sua atenção para Ela e, 

conhecendo-A, percebia, cada vez mais, a Sua maternidade, autoridade e bondade, ou seja, 

quem era aquela mulher. 

                                                           
15

 “No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o 

casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento tinha-se acabado. 

Então a mãe de Jesus lhe disse: „Eles não têm mais vinho‟. Respondeu-lhe Jesus: „Que queres de mim, mulher? Minha 

hora ainda não chegou‟. Sua mãe disse aos serventes: „Fazei tudo o que ele vos disser‟. Havia ali seis talhas de pedra 

para a purificação dos judeus, cada uma contendo de duas a três medidas. Jesus lhes disse: „Enchei as talhas de água‟. 

Eles as encheram até à borda. Então lhes disse: „Tirai agora e levai ao mestre-sala‟. Eles levaram. Quando o mestre-

sala provou a água transformada em vinho – ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam 

retirado a água –, chamou o noivo e lhe disse: „Todo homem serve primeiro o vinho bom e quando os convidados já 

estão embriagados serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora!‟. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em 

Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele, 

sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias” (Jo 2, 1-12). 
16

 Gouveia (2001), op. cit. 
17

 Ibid. 
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Assim, observando certas posturas de Nossa Senhora, “lendo a Sua vida”, Beatriz 

sentia-se provocada, a ponto de gerar uma certeza sobre o que ela queria para si mesma. 

 

(Beatriz) [...] a vida de Nossa Senhora que a gente vai lendo... esse silêncio 

de Nossa Senhora, esse silêncio mexe com a gente. 
 

(Renata) Por que que mexe? 
 

(Beatriz) Heim? 
 

(Renata) Por quê? 
 

(Beatriz) Olha pr‟ocê ver: „cê num é mãe, mas „cê olha pr‟ocê ver: „cê vê seu 

filho passando por tudo, vendo aquela trajetória toda e Ela naquele silêncio. 

Ela agüentava aquilo tudo [Silêncio], né? A gente que é mãe, a gente pensa 

muito mesmo nesse silêncio, nessa aflição d‟Ela. Mas, no silêncio, porque Ela 

esperava, porque Ela acreditava, porque Ela tinha certeza. É isso qu‟eu quero: 

eu quero ter certeza, quero ter fé, quero ter amor e pegar...! [risos]. Num vale a 

pena? Pois é, por isso qu‟eu amo Nossa Senhora. Quero amar eternamente 

Nossa Senhora [risos]. Apesar dessa choradeira
18

. 

 

Ao percorrer a vida da Padroeira, Beatriz, incitada pela sua própria experiência como 

mãe, foi tocada pela forma como Ela viveu a sua maternidade, suportando as aflições em 

silêncio. A abnegação de Nossa Senhora, ao viver suas agonias, era carregada de esperança e 

certeza, ou seja, tinha um sentido. Instigada pelas atitudes dessa Santa, Beatriz era despertada 

para o que realmente queria: “eu quero ter certeza, quero ter fé, quero ter amor”. Viver dessa 

maneira, de acordo com Beatriz, tinha um significado e isso não apenas justificava a sua 

estima pela Padroeira, como gerava o desejo de sempre desejar amá-La. 

 

3.3. Em cada Ave Maria... No Magnificat... Cada Eucaristia... 

... parece que aquele negócio vai entrando na gente 

Participando da vida da comunidade, Beatriz descobriu-se provocada e afeiçoada pela 

vida da Padroeira. E através dos sacramentos e das orações que dedicava a Nossa Senhora de 

Nazareth, ela experimentava uma forma de se relacionar com a Santa. 

Então, eu fico muito... eu fico me... eu sou apaixonada com Nossa Senhora! 

Sou mesmo! Sou apaixonada mesmo por ela, porque Ela é tudo, porque vale 

a pena „cê fazer tudo pra Ela, em cada Ave Maria... quando a gente fica 

rezando Ave Maria bem devagarinho, mas vem, parece que aquele negócio 

                                                           
18

 Gouveia (2001), op. cit. 
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vai entrando na gente; vai... vai... num sei... vai incrustando... Ela tá... num 

tem jeito, Ela... Nossa Senhora é demais. No Magnificat
19

, a gente... eu gosto 

muito de rezar o Magnificat, eu vejo muito essa humildade, essa coisa de 

Nossa Senhora, num tem... Então, eu peço Ela muito mesmo é pra me ajudar 

a amar Jesus como Ela amou. Ela e São José. Pra Ela me ensinar a adorar 

a Jesus como Ela adorou lá em Belém por... naquela situação que Eles 

estavam... Porque é aonde „cê vê: é demais as coisas que Nossa Senhora... 

toda a... assim, a vida de Nossa Senhora que a gente vai lendo... esse 

silêncio de Nossa Senhora, esse silêncio mexe com a gente
20

. 

 

Beatriz explicitou por que a Padroeira era “tudo”: ao realizar a prece mariana 

experimentou que algo, sutilmente, ia se instaurando nela. Assim, as orações eram a forma 

facilitadora de Nossa Senhora chegar até Beatriz
21

. 

Também havia outro aspecto nesse tipo de prática valorizado por ela: o fato de que, 

rezando o Magnificat, foi se familiarizando ainda mais com as características de Maria. 

Através da oração, a vida da Padroeira era revelada para Beatriz, alimentando, inclusive, a 

forma como realizavam os seus pedidos. 

Beatriz realizava súplicas à Santa, sobretudo, nos momentos e preces sacramentais, 

que seria incapaz de expressar diretamente a Cristo. Nossa Senhora, portanto, era a 

medianeira que vinha em seu socorro. 

 

Eu acho impossível cada eucaristia que a gente recebe, eu num falar com 

Ela pra me ajudar falar com Ele, qu‟eu num sou capaz de falar. A gente num 

é. A gente peleja pra falar, mas Ela mesma é que fala pra gente; porque Ela 

tem tudo pra falar com Ele, porque Ela é cheia de graça, Ela é plena! Ela é, 

né? Se entorna de graças! Então, num tem como a gente não gostar de 

Nossa Senhora, num tem como a gente não amar Nossa Senhora
22

. 

 

                                                           
19

 “Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a 

humilhação de sua serva. Sim! Doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-

poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em 

geração, para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço. Dispersou os homens de coração orgulhoso. 

Depôs poderosos de seus tronos, e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos e despediu os ricos de mãos 

vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia – conforme prometera a nossos pais – em 

favor de Abraão e de sua descendência, para sempre!” (Lc 1, 46-56). 
20

 Gouveia (2001), op. cit. 
21

 Nesse trecho, evidencia-se a transição do fundamento da fé de Beatriz para Nossa Senhora, que vai se 

interiorizando nela, à medida que se utilizava do recurso oferecido pela tradição, a oração. 
22

 Gouveia (2001), op. cit. 
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Pelo sacramento da Eucaristia, Beatriz foi provocada a pedir ajuda a Nossa Senhora 

para falar com seu Filho. O reconhecimento de sua impotência para falar com Cristo não 

abalava a certeza da intercessão da Padroeira, o que aumentava sua afeição por Ela. 

 

Ela mexe comigo lá no fundo 

A oração, instrumento de relacionamento com Nossa Senhora, aparecia também nos 

momentos da festa, quando Beatriz dava-se conta do quanto era agraciada por Deus. 

 

(Renata) então viver o melhor possível... 
 

(Beatriz) +
23

 Possível! 
 

(Renata) ... é fazer o melhor da festa? 
 

(Beatriz) + Fazer tudo... Eh, num tem... num adianta não, minha filha, „cê 

olha pr‟ocê ver, „cê vive uma vida aí, assim, igual, você é jovem e tudo... A 

vi... „cê vai vivendo a vida, assim, sem... sei lá. Sem... sem sentir. Quer dizer, 

eu, às vez, eu falo isso com muitas pessoas, as pessoas riem muito de mim! 

Fala assim: “mas, Nossa Senhora... „cê é muito... muito... Ih, Nossa 

Senhora!”. He... “rezadeira!”. Num sou, não. Num é isso, não. O que Deus 

faz pra gente, a gente num vale nada! Num vale nada, não! Passa? A gente 

num passa, a gente vive... a gente... sei lá. A gente tinha que ser muito boa. 

Eu peço muito isso a Deus pra... assim, pra que a gente seja boa, porque 

[risos] vale a pena. [risos] Vale. A gente... sei lá. É isso aí. 
 

[Ela começa a chorar]
24

. 

 

A sua absoluta dedicação à festa aparecia relacionada, sobretudo, à consciência de que a 

vida poderia perder a vitalidade, ser banal e insignificante; entretanto, o que impedia isso era uma 

ação gratuita do Divino. Dar-se conta de que a vida era efêmera e frágil e que, no entanto, mesmo 

assim, a sua condição transitória não era suficiente para fazê-la desaparecer por completo, fazia 

nascer em Beatriz um dever, “a gente tinha que ser muito boa”, e a consciência de que, por si 

mesma, não era capaz de sê-lo. Dessa desproporção entre a sua vontade e a capacidade em 

realizar a bondade nascia a oração a Deus; que não era realizada de modo formal, ao contrário, era 

fruto de uma comoção pelo dar-se conta de que a sua vida era nada, porém não passava, tinha um 

sentido. Esse entendimento era o que tornava significativo o querer ser boa. 
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Essa constatação que lhe vinha à tona gerava um momento de autêntica e forte emoção 

em Beatriz. A percepção da fugacidade da vida que, ao mesmo tempo, possuía um sentido, em 

função da intervenção amorosa do Divino, da necessidade de ser boa e da sua incapacidade 

em levar esse querer até o Cristo Salvador, conduzia Beatriz a Nossa Senhora. 

 

(Renata) Por que que vale a pena ser boa? 
 

(Beatriz) [continua chorando durante um tempo - Silêncio] Toda vez eu faço isso 

[ainda chorando - Silêncio]. Isso é efeito de Nossa Senhora [chorando e rindo]. 
 

(Beatriz) [Agora sem chorar] Nossa Senhora num era chorona não, viu? Se 

Ela fosse, Ela não agüentava o tranco, não. Eu sou chorona, viu? [Silêncio] 

Ai, ai [volta chorar]. [Silêncio] 
 

(Renata) Isso é Nossa Senhora, Bia. 
 

(Beatriz) É. [ainda chorando]. Ela mexe comigo lá no fundo, mas muito, muito 

mesmo! [choro doído]. [ainda chorando e com voz tremida] Mas, eu tenho um 

desejo de imitar Nossa Senhora [volta a chorar e rir ao mesmo tempo]. 
 

(Beatriz) [vai parando de chorar] Sei que é difícil mesmo. Mas, eu tenho 

vontade. Cada comunhão que eu faço, eu peço Ela pra me ajudar a ser boa. 

Vale a pena ser boa [risos]. [Silêncio] 
 

(Renata) Vale a pena imitar Nossa Senhora? 
 

(Beatriz) Vale [risos]! Ela doou tudo d‟Ela; isso me encanta demais. Ela doou 

tudo: a mocidade, a... a... tudo! Pra nós! Então, he... Eu acho que... Acho, não. 

Num gosto da palavra acho. Eu tenho certeza, assim, que Ela faz tudo por nós! 

Num tem como, num tem como a gente não amar Nossa Senhora. Eu quero 

amar Nossa Senhora e fazer Ela amada. [Silêncio] [risos]. Ai, ai. Eu falei: 

“Nossa Senhora, eu sou chorona”. Olha, ano passado, eu fiz... eu fiz aquela 

choradeira lá, falei: “nó, assusta o povo” [risos]
25

. 

 

A bondade de Nossa Senhora, aspiração veemente de Beatriz, traduzia-se na Sua 

doação incondicional, na Sua renúncia à mocidade pelo bem do outro. Essa era a bondade de 

Maria, que chegava a ela através dos ritos sagrados, orações e atuação na festa, encantando-a. 

Era essa mesma bondade que tornava o amor por Nossa Senhora irresistível, bem como 

suscitava o desejo de fazê-La amada. 

 

Ela num desampara a gente não 

Através da sua convivência com as práticas comunitárias de Morro Vermelho, 

sobretudo através de sua atuação na paróquia, Beatriz mostrou como foi sendo envolvida pela 
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vida simples e santa de Maria e como a sua afeição pela Padroeira estava fundamentada na 

certeza de que Ela não a desamparava. 

 

(Renata) Por que que é importante amar Nossa Senhora? 
 

(Beatriz) Ah, primeiro, que a gente sente muito bem, a gente sente muito, 

assim, acolhida. É como se ocê tivesse assim no... tivesse um colo pr‟ocê 

apoiar. Tivesse não, temos um colo pra nos apoiar. Porque eu acho que 

Nossa Senhora nos dá esse colo. E qualquer situação da vida da gente, Ela 

dá pra gente esse colo. Ela é que dá o aconchego pra gente mesmo. E 

também porque Ela, olha bem pr‟ocê ver, Ela num tem jeito como num amar 

uma pessoa... É a mesma coisa d‟eu te falar assim: “‟porque que „cê ama 

sua mãe?”; “Uai, porque ela me deu a vida! É, eu devo minha vida a ela”; 

pois é, eu amo a Nossa Senhora porque Ela deu vida pra gente po... por 

Jesus. Porque, senão, a gente estaria perdido... Porque, olha bem pr‟ocê 

ver, Ela assumir tudo aquilo embora tão nova, para que a gente pudesse um 

dia encon... ter a salvação. A chance! Uma pessoa… Ah, é gostoso demais, 

uma pessoa que te abre a porta pra... na hora que „cê tá apertada, ela te 

abre a porta pr‟ocê entrar e ocê... te acolhe! É bom demais, eu amo Nossa 

Senhora por isso e por tudo, menina [risos]! E vale a pena amar, eu acho 

que deve amar mesmo porque Ela num desampara a gente, não
26

. 

 

A importância de amar Nossa Senhora estava relacionada ao fato de que Beatriz 

sentia-se amparada, sustentada por Ela em qualquer situação. E uma nova comparação 

elucidava a expressão do valor de seu amor devoto a Maria de Nazareth: ama-se a mãe por 

que ela dá a vida pelos seus filhos, no sentido de que se submete a ser um veículo que gera 

uma nova vida. Maria era o modelo dessa doação: ela deu a vida para todos, por Seu Filho. 

A manifestação de doação por Seu Filho, Jesus Cristo, aceitando todas as implicações 

da maternidade divina, uma vez que carregava em seu seio o Salvador – “a chance” – é 

experimentada por Beatriz como demonstração de afeto, uma vez que ela tomava para si, 

mesmo jovem, a responsabilidade da maternidade. Maria carregava os traços de uma pessoa 

que não se omitia diante da necessidade de alguém, entregando-se de forma compreensiva e 

incondicional, ou seja, acolhendo. Uma pessoa assim era digna de ser amada, uma vez que 

contar com Ela lhe fazia bem. 
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3.4. É Ela mesma que mexe 

A gente tem que fazer porque Ela quer 

Nos atos religiosos que Beatriz praticava, seja coletivamente, seja pessoalmente, ela se 

sentia provocada pela Padroeira. Esse vínculo foi estabelecido pela própria Padroeira 

estimulando-a a fazer algum tipo de trabalho naquela vila. 

 

(Beatriz) Mas eu... Ela me comove mesmo. Num tem saída pra Ela não... 
 

(Renata) + Por quê? 
 

(Beatriz) Ham? 
 

(Renata) Por que num tem saída? 
 

(Beatriz) Não, Ela num tem... eu num tenho... eu num consigo controlar. Ela 

mexe comigo mesmo, né? Ela me toca. Num tem jeito de... Eu posso 

controlar, eu posso morder, eu posso me apertar, mas eu não consigo... Ela 

mesma mexe... Mas, Ela mexe tanto! Mas, Ela mexe no mais íntimo do meu 

ser! Ela mexe comigo. Ela mexe muito! Então, eu não consigo ficar parada 

nesse Morro Vermelho sem mexer aqui dentro. [Silêncio]
27

. 

 

Através de sua comoção por Nossa Senhora, Beatriz foi tomada de tal forma pela 

Santa que ela não conseguia se desvencilhar. A presença d´Ela tinha um impacto profundo em 

Beatriz incentivando-a a não se acomodar em Morro Vermelho. 

A sua atividade naquele distrito tinha um motivo muito claro: fazer o que Nossa 

Senhora queria. 

 

[...] Às vezes, uma pessoa fala assim: “Ah, mas... aparece que... que a gente 

num importa muito, assim, com as coisa. Porque a gente sempre tá dando 

muita.... a gente sempre falando, assim, muito em Jesus Cristo... que a gente 

precisa ter muito cuidado, assim... Igual padre Ari tava falando mesmo de 

num colocar Nossa Senhora na frente e tudo. Pra, he... e tudo... Então, 

muitas vezes a gente é mau interpretado; às vez, a pessoa fala assim: “Ah, 

parece que „cês num gosta de Nossa Senhora”. Falei assim: “Amo demais 

Nossa Senhora! Mas Ela quer que a gente faz o que Jesus quer”. Ela quer 

que a gente faz o que Ele quer! Porque Ele deu o sangue d‟Ele por nós! Ele 

fez tudo por nós. Que Ele quis... Ela quer! Então, a gente tem que fazer a 

vontade d‟Ela, Ela quer! Então, a gente tem que fazer porque Ela quer. Num 

adianta eu fazer o que eu quero, não
28

. 
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Beatriz, ao descrever uma situação em que foi incompreendida, sendo acusada de dar 

mais ênfase a Jesus Cristo do que a Nossa Senhora, esclarece que a sua postura era muito 

adequada, pois amar Nossa Senhora, nessa circunstância, significava fazer a Sua vontade, que, 

por sua vez, coincidia com fazer a vontade de Jesus Cristo. 

 

Trabalhar na festa é uma graça 

Não conseguir ficar parada em Morro Vermelho e fazer o que Nossa Senhora queria: 

essa era a modalidade através da qual Beatriz se dedicava à festa dessa Santa. Assim, realizar 

qualquer tipo de trabalho, carregava como premissa a gratidão Àquela que julgava ser sua 

mãe. Assim, fazer a festa constituía-se em um ato de amor à Padroeira. 

 

Ah, trabalhar na festa é uma graça! Eu acho que, sabe, perde tempo quem não 

trabalha. De qualquer maneira. Então, é igual eu te falei: de qualquer maneira, 

se for pra varrer o adro, se for pra varrer, eu também... a gente junta a turma e 

varre, se for pra limpar a igreja, se for qualquer coisa que a gente puder fazer, 

porque a gente tá fazendo pra mãe da gente! Porque, num tô fazendo pra me 

engrandecer, eu num tô fazendo pra mostrar porque, às vez, a gente pode ser... a 

gente é muito confundido isso, porque... Mas, então, é porque tudo sai da melhor 

maneira possível, para que a pessoa, por exemplo, se ela chega aqui dentro da 

igreja, que ela possa ir... pr‟aquilo que a gente possa... ficar mais bonito, qu‟ela 

possa encontrar um... Igual nesses momentos num encontra muito um ambiente 

de oração [diz isso porque naquele momento a festa está acontecendo e há muita 

movimentação e barulho]. Mas, que ela encontre um ambiente de oração
29

. 

 

Trabalhar na festa, ocupando-se de algum ofício, independente do tipo de serviço, não 

tinha o objetivo de se vangloriar, para Beatriz; ao contrário, preparar esse momento, varrendo 

o adro ou limpando a igreja, significava acolher, da melhor maneira possível, as pessoas que 

por ali passariam, naqueles dias de comemoração da natividade de Nossa Senhora de 

Nazareth. Assim, o cuidado em deixar aquele local bonito tinha a principal preocupação em 

organizá-lo de uma maneira que a pessoa se sentisse à vontade para realizar as suas preces
30

. 
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Criar as condições necessárias, inclusive esteticamente, para aquele espaço se transformar 

em um ambiente de oração: este era o trabalho vivido e percebido por Beatriz, sobretudo, pela 

maneira como os visitantes, ao chegarem à igreja, estabeleciam um diálogo com a Padroeira. 

 

A gente vê muita gente aqui dentro da igreja que... E vem, assim: de tão longe, 

com tanta humildade, com tanta simplicidade e chega ali na frente, mas que 

conversa com Nossa Senhora, mas bate um papo assim de encher o coração da 

gente! Mas, bate um papo com Nossa Senhora, mas é um papo, assim, gostoso, 

invejável mesmo, né?! Assim, „cê vê aquela fé bonita na pessoa. „Cê vê que a 

pessoa depositando ali toda a confiança n‟Ela, toda... é muito... Eu acho muito 

bom mesmo trabalhar nessa festa para que... trabalhar pra que todo fruto... que 

o fruto verdadeiro de cada pessoa... que a pessoa queira colher que ele seja 

colhido dessa festa. Que a gente possa ser melhor no ano que vem. Que a gente 

possa mudar um pouquinho o jeito da gente. Que Deus vai burilando a gente, 

vai transformando, vai dando um jeito no coração da gente. Então, eu acho que 

é muito bom mesmo trabalhar pra essa festa
31

. 

 

Participando desse “ambiente de oração”, Beatriz maravilhava-se com as atitudes das 

pessoas que percorriam longas distâncias para reverenciar a Santa através de uma conversa 

despretensiosa e que revelava intimidade com Ela. Essa postura humilde e simples aparecia, 

segundo Beatriz, por meio da confiança que essas pessoas depositavam na Padroeira, durante 

a realização de suas orações. Assim, trabalhando na festa, Beatriz sentia-se afortunada, pois 

ao contribuir para aquele momento, ela colaborava para que as pessoas pudessem mudar e se 

tornarem melhores, por meio da ação Divina: “Que Deus vai burilando a gente, vai 

transformando, vai dando um jeito no coração da gente”. 

A dedicação à festa também era realizada na certeza de que tudo era recompensado, 

por isso valia a pena despender tempo e energia com a realização daquele evento. 

 

E a gente sempre tem falado... Eu sempre falo com as pessoas que, sendo 

festeira ou num sendo festeira, é bom a pessoa vir e dá a sua contribuição: 

primeiro, porque nada fica sem recompensa. Isso daí eu tenho, assim, 

certeza de montão porque eu formei em 66 e vim aqui pro Morro e depois 

qu‟eu vim pr‟aqui eu nunca parei de trabalhar nessa festa. Nunca parei 

mesmo! Qualquer coisa, assim, qu‟eu possa fazer, sendo festeira ou num 

sendo chamada... num sendo chamada eu enfio no meio, dou um jeitinho de 

fazer qualquer coisa. E eu vô te falar: eu tenho recebido muito! E, às vezes, 

tem muita coisa que a gente não percebe porque eu sempre falo assim: “a 

                                                           
31

 Gouveia (2001), op. cit. 



Capítulo 03 – Análise da entrevista com Beatriz 

 

 

 
87 

gente pede a Deus muita coisa, mas Ele dá a gente muito mais do que a 

gente pede”. Talvez, Ele tá pedindo uma coisa que eu num preciso tanto, 

mas Ele me dá uma qu‟eu nem sei, qu‟eu nem vejo. E Ele me concede muito 

mais coisa do que... Então, eu acho que... eu acho não! Acho não, tenho 

certeza que tudo é recompensado, tudo é levado em conta, sabe?! Por isso 

eu... num tenho... Eu falo sempre: tenho vontade de trabalhar até o último 

dia da minha vida, minha filha
32

. 

 

O empenho na festa era sempre retribuído, ainda que a participação não se desse como 

festeira
33

. As graças recebidas eram a prova de que valia a pena ajudar na organização dessa 

comemoração. A certeza de que tudo era recompensado carregava a consciência de que 

Aquele que respondia aos seus pedidos conhecia-a verdadeiramente e estava atento ao que 

realmente lhe era necessário, nem sempre concedendo exatamente o que Lhe era rogado, mas 

dando algo muito melhor. É essa experiência que motivava Beatriz a se dedicar e querer se 

empenhar indefinida e incondicionalmente com a festa
34

. 

 

Num tem como a gente não propagar a sua devoção 

Nossa Senhora era a intercessora, Aquela que não desamparava seus filhos. A 

realização de determinadas práticas, como a venda de medalhas durante a festa, auxiliava na 

restauração, mas estava, de fato, envolta pelo seu ímpeto em propagar a Sua devoção. Beatriz 

ressalta que as atividades que ela realizava estavam alicerçadas no fato de que era por Nossa 

Senhora, para que Ela pudesse ser amada e imitada. 

 

Mas, Ela é mesmo a nossa intercessora, a nossa rainha, a nossa mãe, num 

tem como a gente não propagar a sua devoção. Igual essas medalhas que a 

gente... e tudo, tá vendendo e tudo, mas é um... quero muito que venda pra 

que ajude na restauração, mas muito mais é a devoção d‟Ela. Que Ela possa 

ser amada mesmo, de verdade, Imitada [...]
35

. 
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Eu acho que nunca pode acabar, tem que ser continuado mesmo 

Fazer a festa, da melhor maneira possível, com ardor, por Nossa Senhora e com a 

consciência de que Ela merecia ser agradada: essa era a finalidade do empenho na festa, 

sobretudo, porque, através de Sua intercessão, o que se colhia era uma intensificação do viver, 

uma transformação de si mesmo, para melhor. Essa era a grande recompensa. 

 

Ah, o que eu, assim, o que eu acho é que nunca pode acabar. Tem que ser 

continuado mesmo e ter... Num sei não, eu acho que cada vez com mais 

alegria, cada vez com mais entusiasmo porque Ela merece! Que a gente faça 

o melhor, que a gente é ainda... a gente num sabe fazer, não. Mas que, 

assim, as pessoas possam cada vez mais, mais e mais, fazer tudo da melhor 

maneira possível pra agradar a Nossa Senhora porque a gente vive... Olha, 

pensa pr‟ocê ver, a vida da gente enco... a vida é uma só, eu penso muito 

nisso, a vida é uma só! A gente tem que, assim, todo momento da gente... da 

vida da gente, a gente tem que, assim, ser um momento muito bom mesmo. 

„Cê tem que fazer tudo da melhor maneira possível, num é? Porque ´cê num 

sabe até que dia que „cê pode fazer, num é? Então, aí, eu... ah, eu vô te 

falar... eu acho que a gente tem que aproveitar todos os momentos da vida 

da gente e tudo que a gente puder fazer pra que essa festa fique melhor, 

melhor de coração, pra aumentar a fé, pra aumentar o amor, tudo que a 

gente puder... pra engrandecer, esse amor de Nossa Senhora por cada um 

de nós, eu acho que nós temos que fazer. Nunca podemos deixar cair isso. 

Eu acho que é uma obrigação, faz parte da vida da gente
36

. 

 

Fazendo a festa, Beatriz descobria que ainda não sabia fazê-la e que sempre era 

possível realizá-la de forma melhor. Era imprescindível realizar a tarefa de forma esmerada, 

pois era preciso viver cada instante intensamente. Beatriz sentia a brevidade do tempo, “a vida 

é uma só”, e o desejo de que cada momento fosse bom e vivido da melhor maneira possível. 

Fazer a festa, engrandecia o amor de Nossa Senhora por cada um deles, aumentava a fé n´Ela, 

coincidindo com a possibilidade de uma mudança benéfica. Por isso, Beatriz experimentava o 

seu trabalho na festa como uma “obrigação”, como parte de sua vida, como algo que não se 

podia deixar cair, ou seja, como um dever. 
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3.5. A gente não consegue caminhar sozinha 

Para Beatriz, contribuir para a propagação de Nossa Senhora não se restringia somente ao 

momento da festa: “era continuamente”. A sua devoção passava pela oferta de seu trabalho à igreja. 

Ah, eu num tô falando d‟Ela num é só na festa, não. É continuamente. Eu 

quero... eu traba... Eu gosto de trabalhar na igreja, eu gosto de fazer 

qualquer coisinha. Eu tô sempre fazendo, então, é por isso mesmo que eu te 

falei: porque eu vejo as graças, assim, eu vejo as graças... Tem certas coisa 

que acontece, que a gente fica: “mas, nó, como que isso vai resolver? Como 

qu‟eu vô fazer, meu Deus?” e tudo, e depois as coisas vão resolvendo. É 

poder da gente? Não! De mim?! Nunca! É lá de cima mesmo. Então, por 

isso... Eu tenho certeza do Evangelho que até um copo d‟água que dá com 

amor, ele é recompensado, num é?
37

 

 

A fiel devoção a Nossa Senhora, bem como os serviços que lhe são prestados, eram 

alimentados pelas graças que Beatriz via: situações difíceis, nas quais não se vislumbrava uma 

solução possível e que tinham um bom desfecho. Beatriz constatava que a solução acontecia 

por um poder que não era seu, mas que vinha “lá de cima mesmo”. O trabalho contínuo tinha 

a sua recompensa porque era realizado de maneira gratuita, como doação, ou seja, com amor. 

Essa mudança, essa conversão, não podia ser alcançada de forma isolada. 

 

E num tem jeito da gente ser... da gente converter, da gente mudar, da gente 

ser melhor sozinho. É gostoso demais trabalhar com o conjunto, com todo 

mundo, porque é igual, por exemplo, num adianta trocar alho com alho. 

Num adianta. „Cê tem alho, eu tenho... eu vou trocar alho com alho? Não, 

eu tenho que trocar alho com outras coisa. Então, tem que viver é junto com 

o povo, porque a gente vai aprendendo. E a gente vai passando também, 

alguma coisa que a gente tiver de bom a gente vai passando. E a gente vai 

captando, vai pegando as experiências das outras pessoas, tirando as coisas 

boas das outras pessoas
38

. 

 

Realizando os serviços com a comunidade, Beatriz experimentava uma troca entre 

experiências diferentes. Assim, o outro com quem partilhava as tarefas cotidianas era alguém 

que podia oferecer uma contribuição particular e singular. Vivendo junto com ele, era possível 

aprender algo diverso e bom, ou seja, vivia uma permuta. 
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A condição simples dessas pessoas, paradoxalmente, carregava um valor: algo bom, 

pessoas cheias de Deus. Eram estas que não se podiam perder e com as quais se deveria trabalhar.  

 

A gente é assim: todo mundo muito simples, mas todo mundo tem muita 

coisa boa, tem muita gente cheia de Deus, aí. A gente num pode perder esse 

povo, não. A gente tem que ficar de braços dados com eles, de mãos dadas 

mesmo, pra gente poder caminhar. A gente não consegue caminhar sozinha; 

então, quando a gente trabalha assim, a gente tá sempre em grupo, num é? 

E tudo que a gente faz em grupo, a gente não cansa. É um trabalho alegre. A 

gente volta pra casa melhor do que a gente veio. Então, vale a pena. A gente 

num pode perder tempo
39

. 

 

Assim, quando na realização das tarefas esse algo de bom era permutado, conseguia-se 

ir adiante, era possível caminhar, sem cansaço, com alegria e voltando para casa melhor do 

que quando chegou na festa. 

Beatriz, assim, explica a importância desse trabalho em grupo, para a festa: 

 

(Renata) Por que que „cê acha que esse trabalho em grupo, trocar, é 

importante pra festa e pra Nossa Senhora? 
 

(Beatriz) Primeiro, porque onde dois ou mais estão reunidos, Ele tá no meio 

deles
40

. Principalmente pelo objeti... todo mundo vem com aquele... com aquela 

intenção, todo mundo vem... todo mundo que vem trabalhar, vem com aquela 

vontade de fazer o melhor possível. Vem com a vontade de fazer o melhor 

possível; então, eu acho que é isso que ajuda a gente, num tem outro jeito não. 

Trabalhar sozinho é ruim. Eu não sou muito... Num gosta de num... fazer nada 

muito sozinho. Gosto mais de trabalhar com as pessoas. É isso aí
41

. 

 

O ato de fazer junto era a expressão viva de que Deus estava entre eles. A tarefa era 

vivida segundo um objetivo comunitariamente compartilhado, e essa finalidade comum 

estimulava a realizá-lo cada vez melhor. Trabalhar assim constitui-se em uma ajuda para 

Beatriz, sem a qual não havia como encontrar satisfação no que se fazia. 

 

 

 

 

                                                           
39

 Gouveia (2001), op. cit. 
40

 “Em verdade, ainda vos digo: se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram 

pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu 

nome, ali estou no meio deles” (Mt 18, 19-20). 
41

 Gouveia (2001), op. cit. 
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3.6. Síntese: Beatriz 

“Cada comunhão que eu faço eu peço Ela pra me ajudar a ser boa. 

Ela doou tudo d’Ela; isso me encanta demais” 

Os contatos com Nossa Senhora de Nazareth e com a festa nasceram das práticas de oração 

que Beatriz vivia em sua casa e também da maneira como via seus pais trabalharem para a igreja. 

Compartilhando esses hábitos e essa forma de prestar os serviços, Beatriz tomou consciência de 

algo valoroso que lhe estava sendo passado. O empenho de seus pais em lhe ensinar o que era 

“bom” marcou a vida de Beatriz, perdurando ao longo do tempo como uma “base”. Por meio do 

reconhecimento da importância de sua família e do quanto a convivência com eles, no tempo certo, 

foi fruto de uma “graça”, Beatriz experimentou a abertura ao transcendente. 

Também olhando para certas atitudes e comportamentos na Pastoral do Batismo, que 

julgava frutíferos, Beatriz foi despertada para Nossa Senhora de Nazareth como Aquela que 

cativa e oferece um amparo. Essa constatação foi vivenciada por ela, principalmente, através 

do impacto provado ao tomar conhecimento, através das escrituras e de celebrações litúrgicas, 

da vida de Maria, bem como de Suas características humanas. Quanto mais se familiarizava 

com o Seu cotidiano, mais se sentia atraída por Suas atitudes diante das vicissitudes da vida, 

de modo que Esta ia se tornando uma referência. 

A Padroeira aparece também como o centro de certos diálogos que ela realiza, seja 

com o padre seja no círculo bíblico, nos quais, maravilhada pelas posturas dessa Santa, sente-

se estimulada em sua imaginação, suscitada por episódios do dia-a-dia de Maria, e 

questionada pelos motivos que faziam Nossa Senhora agir; levando Beatriz à reflexão de suas 

próprias atitudes à luz dos posicionamentos da Padroeira. 

Assim, através desse tipo de convivência, Beatriz não apenas fica sabendo quem é Nossa 

Senhora como se sente afeiçoada a Ela, pela maneira como viveu a Sua vida. Essa vinculação 

desperta Beatriz para o desejo de sempre amá-La e para a convicção de que Ela não a desampara. 
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As práticas litúrgicas, como os Sacramentos e as orações, presentes no cotidiano de Morro 

Vermelho, permitem a Beatriz descobrir uma maneira de se relacionar com a Padroeira. 

Realizando esses atos, ela se surpreende com Nossa Senhora que foi, gradualmente, entrando em 

sua vida até se “incrustar” nela. Esse se deixar envolver pela Santa faz emergir o desejo de ser boa 

como Ela, ensejado, também, pela consciência da sua incapacidade de conseguir sê-lo, assim 

como pelo dar-se conta da brevidade da vida e, paradoxalmente, da certeza de que esta “não 

passa”, permanece. A Padroeira, portanto, emerge como Aquela que é capaz de acolher, amparar 

e proteger em qualquer situação. E a gratidão que emerge por Nossa Senhora ter dado à luz 

Aquele que impede a efemeridade da vida, instiga Beatriz a se espelhar sempre mais na Padroeira, 

imitando-a. Desse discernimento nasce a experiência de oração, para Beatriz, dirigida Àquela que 

tem condições de interceder junto a seu Salvador, Jesus Cristo. E, mais uma vez, o seu desejo de 

amá-La é exaltado, acrescido do desejo de fazê-La amada. 

A forma de fazê-La amada traduz-se, principalmente, na disponibilidade de Beatriz em 

doar-se para qualquer tipo de serviço realizado em Morro Vermelho, em favor da igreja e, 

sobretudo, em gratidão à Padroeira. O seu empenho é suscitado pela necessidade de fazer o 

que Nossa Senhora quer, assim como o trabalho na festa é vivido por Beatriz com a 

consciência da brevidade da vida, instigando-a a fazê-lo da melhor maneira possível, tornando 

os locais da festa belos e acolhedores, para que se possam colher os frutos que esse momento 

pode oferecer: a conversão do coração. 

Realizar qualquer ofício na festa, portanto, significa fazê-lo por Nossa Senhora, para 

que a sua devoção seja propagada. Dessa forma, a sua presteza, o seu zelo e esforço na 

construção desse momento, por exemplo, são empregados, sobretudo, para que as pessoas, 

que por ali passam, possam encontrar um ambiente de relacionamento com a Padroeira, cuja 

intervenção pode favorecer a mudança daquele que busca o Seu auxílio. 
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Trabalhar na festa, portanto, é uma graça, uma vez que a recompensa colhida nessa 

ocasião é certa e se expressa na transformação para melhor do devoto ou do visitante, realizada 

pela ação do Divino e sob a intercessão de Nossa Senhora de Nazareth. Essa conversão do 

coração, portanto, é o grande fruto que a festa pode oferecer e, por isso, vale a pena dedicar-se à 

sua realização, constatada na experiência de Beatriz. Desejando imitar Nossa Senhora, Beatriz, ao 

trabalhar na festa, passa a ter o olhar da Padroeira: servindo-A, ela aprende a cuidar daquela 

ocasião e a olhar as pessoas com os olhos da bondade da Virgem: essa é a sua tarefa. 

Entretanto, para que esse momento da festa ocorra da melhor maneira possível e para que 

essa conversão do coração ocorra é preciso que o trabalho seja realizado de forma comunitária. O 

trabalho em grupo, definido por Beatriz como uma troca entre pessoas diferentes, que se reúnem 

em função de um objetivo comum, é a expressão genuína da presença de Deus entre eles. Prestar 

um serviço nas festividades da Santa não apenas é uma contribuição, mas a satisfaz. 

Realizando a sua tarefa na festa dessa forma, Beatriz compartilha com os outros a 

certeza experimentada nesse momento: “Ela doou tudo d‟Ela, isso me encanta demais”; Ela é 

a intercessora e mãe daquele povo, não tem como não amá-La e fazê-La amada através da 

propagação da Sua festa. 
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Capítulo 04 

Análise da entrevista com Paceli 

 

 “Eu agradeço muito a Deus por ter nascido nesse lugar, 

aqui eu aprendi muito a amar” 

 

 Estevam Paceli Pinheiro (50 anos): é responsável por 

carregar o andor de Nosso Senhor dos Passos e por 

representar o Apóstolo e, eventualmente, o Cristo 

ressuscitado, como figurante, na encenação da Semana 

Santa. Na festa da Padroeira, é encarregado de 

transportar o andor, na procissão que acontece dia 8 de 

setembro. Atualmente, trabalha em Belo Horizonte, 

voltando os finais de semana para Morro Vermelho. Em 

2001, quando foi entrevistado, tinha 43 anos. 

 

4.1. Aprendi muito através dos exemplos deles 

A dedicação de seus pais e suas avós foi o 

primeiro aspecto observado por Paceli
1
: demonstrada 

na afetividade e disponibilidade presentes na maneira 

como eles participavam das missas ou prestavam 

auxílio ao sacristão. 

 

Eu via... eu via muito os pais da gente comentando e... O maior exemplo era 

mais os meus pais, principalmente, minha vó, as minhas vós tudo... Todas elas 

duas tinha muita devoção, tinha aquele carinho, num perdia uma missa. 

                                                           
1
 A entrevista com Paceli ocorreu no dia 06 de outubro de 2001, à noite, um mês após a festa de Nossa Senhora de 

Nazareth. Ainda não havia acontecido a cerimônia de descendimento do mastro, por volta do dia 08 de outubro, data 

que finaliza o período das festividades da Padroeira. Após a missa que festejava Nossa Senhora do Rosário, na igreja 

velha, encontramos o depoente em frente ao adro da igreja matriz, local onde realizamos toda a entrevista. Para o 

registro utilizamos gravador e fitas cassete, com autorização do entrevistado. Essa conversa teve a duração de mais ou 

menos uma hora e meia, com interrupções que não causaram maiores comprometimentos técnicos para a entrevista, 

embora algumas vezes chegássemos a desligar o gravador para que o entrevistado pudesse cumprimentar os 

moradores da vila. Essa entrevista encontra-se analisada em sua integralidade (Araújo, 2003). 
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Tudo... às vez que ia pra missa, convidava a gente e fazia questão que a gente 

tivesse ali presente. Inclusive, meu pai, ele trabalhava de... trabalhava, não, 

ele ajudava o padre como sacristão, então ele sempre me arrastava ali pra 

perto dele e falava assim: “Pega o cálice pra mim; ah, pega a campainha pra 

você sacudir; ah, faz alguma coisa e tal, me ajuda aqui”
2
. 

 

A devoção, o carinho, a assiduidade às missas, a seriedade nos serviços prestados, era 

o que Paceli via em suas avós e pai como um exemplo, cuja participação nessas solenidades 

era vivida, por ele, de forma comprometida. Assim, Paceli descreve como foi nascer e 

adentrar o mundo no qual viviam os seus parentes. 

 

Então, meus... meu pai toda vida foi muito devoto de Nossa Senhora, teve 

diversos milagres na vida dele, que ele relatou pra gente, que é verdade. Tantas 

coisas maravilhosas aconteceu na vida dele que ele passou pra gente, 

principalmente, pra mim, que ainda uma criança, eu admirava meu pai como 

até hoje, nunca deixei de admirar porque, realmente, é uma pessoa exemplar, já 

passou por pro... por aprovações que eu, assim, até hoje fico encantado. Eu, por 

exemplo, eu tenho exemplo da vida dele qu‟ele contava pra gente muito com o 

pessoal da família dele, que a presença de Nossa Senhora que defendeu ele de 

morrer, de acontecer diversas coisas na vida, e ele ficava se perguntando por 

que, mas por causa que era, realmente, um homem de Deus, uma pessoa que 

vivia só pra rezar, uma pessoa que vivia só pra... inclusive no serviço, quando a 

gente trabalhava, ele, todo dia na hora do almoço, era especial contar histórias 

dos santos, de Nossa Senhora, de Jesus Cristo
3
. 

 

Na convivência com o seu pai, Paceli admira-se com situações difíceis pelas quais seu 

genitor passou, não sucumbindo graças ao auxílio de Nossa Senhora. O que pareceria uma 

situação de perecimento foi redimensionado por ele positivamente, segundo a ocorrência de 

milagres em sua vida. Devido à sua grande religiosidade, esses acontecimentos eram 

experimentados por seu pai com espanto: “e ele ficava se perguntando por que”. 

Foi por meio desse “homem que vivia pra rezar” que Paceli conheceu a Padroeira e 

Jesus Cristo. 

 

Então, até hoje, eu tô com 43 anos, eu convivi com ele nessa época por volta de 

seis, sete, oito, nove anos, eu sinto a saudade daquela época qu‟eu trabalhava 

com ele no mato porque, realmente, ele me dava exemplos de Maria, exemplos 

dos Santos, de São Francisco de Assis. É uma pessoa que viveu realmente e vive 

até hoje pra servir a Deus. Então, com isso eu vim aprendendo a gostar de 

                                                           
2
 PINHEIRO, E. P. Estevam Paceli Pinheiro: depoimento [out. 2001]. Entrevistador: R. A. Araújo. Morro 

Vermelho: externo, 2001. 2 fitas cassete (90 min). Entrevista concedida a Renata Amaral Araújo. 
3
Ibid. 
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Nossa Senhora e via minha vó cuidar d‟Ela com o maior zelo, os meus pais, 

num podia... „cê num podia responder um irmão, „cê num podia xingar, „cê num 

podia falar um palavrão como até hoje nunca gosto de falar, num vô dizer que 

eu nunca falei, mas detesto, detesto falar. Se falo, eu arrependo na hora, peço 

Deus perdão. E aprendi muito através dos exemplos deles
4
. 

 

Diante de recordações que enfatizam a devoção de seu pai, Paceli constata que sua 

afeição por Nossa Senhora tem suas origens na religiosidade de seus familiares que não a 

desvinculavam da forma como trabalhavam, educavam os filhos e cuidavam da Padroeira. 

Sua admiração por essas pessoas favoreceu que ele se deixasse educar. 

 

Então, aprendi a confiar, assim, muito no que tava... que eles falava e via 

que, realmente, era verdade as aprovações, que era milagres, que num tinha 

como acontecer as coisa que acontecia. E fui, devagarinho, intimidando, 

intimidando
5
. 

 

Paceli conheceu a confiança no que seus familiares falavam e viam, compartilhando as 

tribulações vividas por eles e constatando a inexplicabilidade da solução para estas. A 

familiarização com a verdade daquelas “aprovações”, deu-se gradativa e profundamente. 

Aos poucos, a escola e o catecismo começaram a integrar a sua educação. 

 

Quando eu fui crescendo, então o catecismo... Eu agradeço muito as minhas 

professoras de escola, na época, que vinha todo mundo também ajudando os 

pai, ensinando, falando, rezava dentro da escola. Rezava a Ave Maria, o Pai 

Nosso, e os pai da gente cobrava das professora se a gente pintasse, fizesse 

alguma coisa, até mandava levar até... eu falo é vara de marmelo [risos]: 

“se meus filho precisar, senhora pode bater e tal” – então, assim, tudo em 

minha volta era pessoas simples, honestas, pessoas que viviam pra amar a 

Deus, pessoas que jamais me chamaram pra fazer qualquer coisa errada. 

Então, eu vejo, hoje, essas pessoas idosas – meu pai me ensinava a falar 

“sim, senhor”, “não, senhora” – era... tomar benção dos mais velho e eu 

aprendi dessa forma, com muita simplicidade; e fui criado no meio do mato, 

sou igual bicho do mato, criado no mato
6
. 

 

A educação recebida no catecismo e na escola era vista como um complemento ao que 

Paceli experimentava no âmbito familiar: um acompanhamento ativo do processo formativo, 

sobretudo, do ponto de vista da conduta. A simplicidade e a honestidade das pessoas que o 

educaram são exaltadas pelo fato de que tinham a vida marcada pelo amor a Deus e que lhe 

                                                           
4
 Pinheiro (2001), op. cit. 

5
 Ibid. 

6
 Ibid. 
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queriam bem. Esse acompanhamento chegou a moldar a sua conduta dentro das situações 

corriqueiras e cotidianas, como a maneira de se reportar às pessoas mais velhas.  

Tal aprendizado possibilitou-lhe ter um parâmetro para analisar o que era certo ou errado. 

 

Então, assim, eu via as coisa errada e analisava as coisa errada e as coisa 

certa que meus pais falava, que minha vó vivia e eu achava lindo conversar 

com os velho, eu aprendi a amar os velho, eu aprendi a amar as pessoas 

mais experientes de vida, eu adorava conversar com essas pessoas. Então, 

eu fui crescendo com isso e hoje virou recíproco: eu adoro as crianças 

[risos]. Sou muito privilegiado, tenho diversos afilhados, tenho afilhado 

assim que nem esperava de ter e cada vez tá crescendo mais; então, eu, 

assim, tenho uma alegria muito grande de saber o tanto que eu admirava 

essas pessoas mais experientes de vida, aquelas pessoas carinhosas que 

tinha aquela paciência comigo, que me ouvia, e eu interrogava
7
. 

 

Através dessa dinâmica educativa, Paceli surpreendeu-se amando as suas referências 

pelo carinho e paciência que lhe foram dirigidos. A disponibilidade afetiva às crianças e aos 

afilhados era vista por ele como um reflexo do que aprendeu com os seus familiares. 

 

É gostoso demais viver, é gostoso demais ter uma família 

A família de origem de Paceli é o exemplo mais concreto da maneira como viver a sua própria. 

 

E no meu dia a dia, na vida da minha família, eu procuro ser exemplo quando a 

família tá chateada com alguém, eu procuro brincar e procuro pedir pra gente 

nunca acabar essa paz, nossa família é uma paz. Minha família é uma delícia! 

É, é gostoso demais viver, é gostoso demais ter uma família tão linda igual o 

meu pai, minha mãe que me criou dessa forma e eu aprendi, assim, muito com 

eles e ainda tenho muito aprender a eles, tem muita coisa ainda pra gente viver, 

pra gente aprender, saber dar mais valor, agradecer mais. Então, é isso qu‟eu 

tenho pra te dizer, apesar que, talvez, num seja tão útil pra você, mas pra mim 

foi sempre útil e vai sempre ser. Jamais esse amor vai morrer, jamais, 

eternamente tá cravado no meu coração!
8
 

 

Ao mencionar alguns valores aprendidos, Paceli sentia-se agradecido pela fonte 

incomensurável e inesgotável de aprendizado que era a sua família. Viver com aquelas 

pessoas significava aprender a “dar mais valor” e “agradecer mais”, perante o reconhecimento 

de que era um amor imortal, imutável e inalterável. 

                                                           
7
 Pinheiro (2001), op. cit. 

8
 Ibid. 
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Nesse trajeto bonito que Deus implantou através d´uma mulher simples 

Em Morro Vermelho, por meio dos gestos nos quais seus familiares encontravam-se 

envolvidos, Paceli cresceu na familiaridade com Nossa Senhora de Nazareth. 

 

[...] então, hoje, eu tenho assim o carinho muito grande também com essas 

crianças, adoro as crianças, comecei a mexe... trabalhar com o Natal das 

criança aqui, porque minha vó era muito devota de Deus e Menino Jesus, 

falava sempre com a gente, principalmente comigo, que todo mundo deveria 

deixar pra fazer a festa... uma festa só na vida, qu‟era dia de Natal, que 

deveria ser o dia mais lindo da vida porque foi o dia que a Virgem Maria 

concebeu a Luz do Es... pela Luz do Espírito Santo, o Menino Jesus. Que 

essa festa deveria ser as coisa mais linda do mundo e ninguém deveria 

beber, ninguém deveria fumar, ninguém deveria fazer farra nenhuma, mas 

nesse dia deveria soltar as franga [risos]. Fazer esse dia o dia mais bonito, 

que nasceu nosso Salvador e veio por amor, entregou-se a nós, a cada um 

de nós, nesse trajeto bonito que Deus implantou através d‟uma mulher tão 

simples, que até os anjos quando vieram aqui, quando anjo saudou, disse 

pra Ela, tão bonito: “Ave, cheia de graça. O Senhor é convosco”
9,
 
10

. 

 

Paceli recorda-se do conselho dado por sua avó quanto à necessidade de celebrar o 

Natal pela beleza e excepcionalidade do que havia acontecido a Nossa Senhora: ao conceber 

pelo Espírito Santo, permitiu que viesse ao mundo o menino Jesus, filho de Deus. Por esse 

motivo, esse dia deveria ser festejado solenemente, pois celebrava o trajeto escolhido por 

Deus, “implantando-Se” em uma mulher, para a qual até um anjo proferiu uma saudação. 

A saudação pronunciada à Maria fez Paceli refletir sobre a sua própria vida e lembrar 

como seu pai se referia a essa passagem bíblica. 

 

Que saudação maravilhosa, que saudação mais gostosa, mais linda que um 

anjo fez. Então, quer dizer, eu peguei minha vida, eu falei assim: “puxa vida” - 

meu pai falava muito sobre isso - “puxa vida, se até os anjos saudaram a 

Virgem Maria dessa forma porque eu, que num sou ninguém, sou nada, vô dis... 

menosprezar?” É, realmente Ela é dessa forma, Ela tem valor, Ela viveu pra 

amar, Ela que pôs o Salvador aqui no mundo, Deus confiou n‟Ela, Ela deu 

conta do recado, apesar das dificuldades da época. Eu acho, por exemplo, se 

uma filha faz uma sacanagem aí, ganha um filho fora de um casamento, os pais 

já desespera. Às vez, a filha fica sentindo vergonha e coisa... „cê imagina isso há 

dois mil anos atrás, quê que essa Maria sofreu na boca do povo, até hoje sofre 

na boca de alguns crente, igual outras pessoas aí
11

. 

 

                                                           
9
 Ver nota 14, página 77. 

10
 Pinheiro (2001), op. cit. 

11
 Ibid. 
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Pensando sobre esse trecho da Sagrada Escritura, Paceli tomou consciência, assim 

como seu pai, da magnanimidade dessa mulher, cuja escolha divina tinha a sua expressão 

máxima no envio de um mensageiro para lhe saudar. Tal saudação, pronunciada à Virgem de 

Nazareth, tinha algo de incomum e excepcional, tornando-A especial no meio do gênero humano. 

O reconhecimento da grandeza de Nossa Senhora fundamentava-se na confiança que Deus teve 

em Maria, preferindo-A por mãe do Salvador. A Sua magnificência também estava na maneira 

como aquela jovem aceitou esse desafio e perseverou diante das dificuldades de uma gestação 

antecipada: se tal experiência era difícil para uma moça nos tempos atuais, Paceli imagina 

como deveria ter sido para Nossa Senhora, que viveu em um contexto muito diverso. 

A partir da memória de suas avós e de sua mãe, Paceli experimentava a importância da 

maternidade Santa. 

 

Então, assim, eu aprendi que, realmente, Ela é pura, que Ela é Mãe, eu acredito 

muito na mãe, eu vejo exemplo da minha mãe, eu vejo exemplo das minha avós 

que era minhas mães: se entrega a nós filhos, que se, assim, morre por qualquer 

um de nós. Então, eu acredito que Ela, diante de Deus lá no céu, Ela pel‟esse 

pedido, Ela tem alcançado muita graça e Ela cutuca o Filho: “Ô, meu Filho, 

olha, perdoa, ele é filho da... Meu filho também, é Teu filho, o homem é pecador 

mesmo, a gente sabe disso, l‟embaixo o trem é difícil, a tentação tá lá com o 

rabinho dele cutucando eles, ajuda ele, tá precisando sua ajuda”. Então, eu 

confio qu‟Ela sempre me ajuda, tenho milagres, assim, pra relatar que eu não 

sei nem te explicar, são milagres uns atrás dos outros
12

. 

 

Na convivência com sua mãe e suas avós, Paceli experimentou uma entrega que era 

incondicional, facilitando-lhe estabelecer uma aproximação com a maternidade exercida por Nossa 

Senhora, reconhecida na Sua intercessão incessante a seu Filho por aqueles que a Ela rogavam. 

Para Paceli, a compaixão da Padroeira pelo ser humano traduzia-se no amparo aos 

desventurados. Essa atitude de devoção fiel de Nossa Senhora foi experimentada através dos 

milagres vivenciados por Paceli. 
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4.2. A Virgem Maria é isso aí: é pessoa que realmente ama 

Compartilhando a maneira como senhor João, conterrâneo de Paceli, viveu a doença 

de sua mulher, ele começou a ampliar os modelos a seguir. 

 

Mas, tem um outro lado, que uma pessoa duns 90 e poucos anos, que foi um 

exemplo de vida muito grande, ele – pai de família, que teve a mulher na cama, 

na cama, durante 18 a 20 anos – ele cuidava da casa, lavava roupa, passava, 

cozinhava, cuidava d´ela (ela tinha pele igual duma criança)... e ele perdeu ela 

há alguns anos atrás aí – minha esposa até ajudou – ele penteava o cabelo dela, 

ia lá, de vez em quando, vê ela. Diz que ele fala sempre assim: “Ah! Queria ter 

ela aí até hoje, pra mim cuidar dela do mesmo jeito, né?... Gostaria, ficaria 

muito feliz se ela tivesse aí até hoje, pra mim cuidar dela, porque pra mim não 

foi nada”. E ele deu um exemplo, falou para o padre, quela hora que o padre 

fala assim: “Eh! Quê que o senhor acha do mundo e tal?”. “Óia, eu acho, eu 

acho que nós deveria ver Deu... ver o mundo com os olhos de Deus, não com os 

meus olhos. É isso que eu acho da vida: eu deveria vê a vida, o mundo com os 

olhos de Deus, que aí eu ia entender tudo na vida”
13

. 

 

O cuidado do senhor João, devotado à sua mulher, durante a enfermidade, chamava a 

atenção de Paceli para a lealdade, a satisfação e a disposição gratuita desse senhor para com 

sua companheira conjugal, bem como para a visão de mundo que ele possuía: “ver o mundo 

com os olhos de Deus”, sendo esse olhar fundamental para o entendimento da vida. 

 

[...] Então, assim, joga ocê lá embaixo, né? [...] ´Cê aprende muito com essas 

pessoas, que... E não tem estudo nenhum... sem estudo: a sabedoria vem dos 

seus próprios lábios, a bondade dele foi dentro do seu próprio sofrimento. Ele 

hoje é um exemplo aqui pra Morro Vermelho: todo mundo o admira, o Senhor 

João. Ele é... assim... colocou principalmente como marido. ´Cê sabe que a vida 

pr´um casal num é brincadeira. Pr´ocê... pra você largar toda a sua vida pra 

servir um homem, não é brincadeira; ´cê tem que falar, assim, pra ele: “Fulano, 

eu confio em você e te peço você que confie em mim, que eu vou mudar o 

máximo pra te fazer feliz”. E assim também é o homem: “Óia, mulher, eu tenho 

meus defeito, eu tenho minhas dificuldade, eu sei que eu também sô enjoado, 

mas eu vou procurar, assim, deixar alguma coisa minha, vô tentar modificar 

muita coisa em mim pra nós dá certo”. Então, assim, o que ele fez, como 

marido, de cuidar de uma mulher, de dentro da sua casa, na sua cama, com o 

maior carinho, com maior alegria, com maior devoção... arrumar casa! Na 

época dele – hoje ainda é mais fácil –, mas, na época daquele machismo de 

homem... Eu admiro ele demais da conta
14

. 
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A contemplação da virtude do senhor João permitiu a Paceli reconhecer o que era 

fundamental no casamento – despojar-se de si em função da real felicidade do outro –, mesmo 

que a época preconizasse justamente o contrário. 

A postura digna desse senhor, alcançada na maneira como viveu seu matrimônio, é 

algo inextirpável. 

 

Eu acho que ele foi um herói, é um herói, vai ser sempre um herói, nunca 

isso vai apagar na, na vida eterna dele, que eu acho que lá no céu ele... 

Assim, deve ser glorificado por muito... Ainda virar e falar, assim, em vez de 

tá cansado... lidar com doença num é brincadeira, ainda mais um pessoa na 

cama... direto, sem nem sair da cama... pessoa virá e falar: “não, se ela 

tivesse aqui até hoje, eu tinha o maior prazer, maior alegria da minha 

vida”. E nunca saiu pra trair ela... isso que é... assim... Puxa vida! Que 

marido, heim?! Como que ainda existe pessoas linda. Então, eu acho assim, 

Deus é isso aí... A Virgem Maria é isso aí: é pessoa que, realmente, ama, 

ama, faz, faz e acontece... Ele... aliás, ele nem precisa fazer, ele próprio já é 

a coisa feita. ´Cê vê o exemplo dele e ocê fala: “Pô! Precisa desse homem 

fazer mais o quê?”... Precisa dessa pessoa fazer mais o quê? Essa pessoa tá 

com Deus. Se você tá com Deus, ´cê num precisa de mais nada, ´cê tá 

preenchida a sua vida... Então, é isso
15

. 

 

Diante da disponibilidade sem medidas do senhor João, no cuidado de sua mulher 

enferma, vivida com fidelidade e satisfação, Paceli reconhecia a excepcionalidade desse tipo 

de atitude, chegando a afirmar: “Deus é isso aí... A Virgem Maria é isso aí”. 

Paceli, olhando para a maneira como o senhor João cuidava de sua mulher, via se 

concretizar a experiência de amor. Diante dessa expressão do amor, Paceli constatava a 

presença do Divino: “ele nem precisa fazer, ele mesmo já é a coisa feita”. Para Paceli, a vida 

desse senhor moldada pela forma como amou sua mulher demonstrava como estava na 

companhia de Deus; e a sua satisfação e fidelidade mostravam como a vida nessa companhia 

divina era suficiente. 
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Eu estou tão engrandecido... que é Nossa Senhora de Nazareth 

Paceli conheceu Nossa Senhora de Nazareth através da convivência familiar e 

comunitária. Entretanto, também na realização dos gestos em Morro Vermelho, como o já 

citado Natal das crianças, fez a experiência de reconhecê-La. 

 

[...] Eu criei, há alguns anos atrás, e hoje é... um sonho, uma coisa muito 

linda: quando muitas crianças, pessoas que vêm de todas as redondeza. 

Então... 
 

(Renata) Como que é esse Natal? 
 

(Paceli) Esse Natal, ele começou simples: minha mãe começou esse Natal, tá? 

Aí, outras pessoas começou a fazer. Aí, eh... eu vi assim, que tava faltando mais 

coisas, porque muitas crianças saia daqui chorando... porque eles pegava, 

assim, o dinheiro com um ou outro e comprava uns cinco brinquedos mais ou 

menos... seis, dez, mais ou menos bons; e fazia sorteio entre as crianças. Então, 

eu via muitas crianças com lágrimas nos olhos, sair daqui chorando porque não 

tinha ganhado, porque que só aqueles outro que tinha ganhado... Isso foi me 

comovendo... E, assim, o trabalho da minha mãe também que eu achava muito 

lindo: ela mexia com política, então, o pessoal ajudava ela um pouco. Aí, eu 

senti que eu era... faltava alguém que, que completasse esse Natal. Aí, comecei 

com esse Natal das criança, com coisinhas simples. Um... fazia... comprava 

bastante, na época, pipoca... [...] Muito milho de pipoca... comprava uns 

abacaxi, e pedia os amigos mesmo. Tinha uma tal Joaninha aqui, tadinha! Era 

uma gracinha: me ajudava muito! A gente fazia aquele tanto de pipoca e saia 

esparrodando na mão dos velhinho, das criança, e fazia uma farra na porta da 

minha casa. E com suco de abacaxi. Porque não tinha condições de comprar 

refrigerante, nem nada... e com... só bonequinha de brinquedo, de plástico, 

carrinho de plástico. E isso foi crescendo, foi crescendo... até que um dia uma 

criança... filha d´uma pessoa mais ou menos rica, praticamente rica, uma 

criança que, que tinha tudo – vamos dizer assim –, tinha todo, toda maravilha 

dentro de casa, de presente, de coi... só coisa chique, chegou aqui, segundo a vó 

d´ela me contou, essa criança chegou aqui e eu tava realmente dando umas 

bonequinhas muito vagabunda – assim, no modo de dizer – vagabunda é assim 

pelo preço, eu tô dizendo, uma coisa muito sem valor, quase, em dinheiro... 

valor, pra criança, tinha muito valor, porque tava ganhando alguma coisa. 

Criança assim... mais pra assim... eu falo em termos de dinheiro, não... Aí, essa 

dona chega pra mim – D. Isabel – e vira pra mim e fala assim: “Ô, menino... eu 

queria conversar com você. Você aceitaria uma ajuda?”. Eu falei assim: “Uai, 

D. Isabel, como assim a senhora quer dizer?”; “É porque eu tô achando o seu 

trabalho tão bonito, tão lindo! Você me comoveu!”[...]
16

. 

 

Instigado pelo trabalho que a sua mãe já realizava e provocado pelo esmorecimento 

daquelas crianças, Paceli sentia-se chamado a participar desse momento dando a sua contribuição. 

                                                           
16

 Pinheiro (2001), op. cit. 



Capítulo 04 – Análise da entrevista com Paceli 

 

 

 
103 

Esta se caracterizava, inicialmente, pela tentativa de uma distribuição de atrativos para todas as 

crianças, através de gestos simples como pipoca, suco e brinquedos mais simples. 

Deparando-se com a avó de uma das criança que, ao contrário do padrão mais simples 

e sem recursos daquela festa e de seus freqüentadores, possuía uma condição financeira muito 

mais favorável, esta senhora declarou a Paceli o desejo de ajudá-lo, admirada pela beleza 

daquele trabalho e estimulada, principalmente, pela impacto que tinha causado em sua neta, 

origem da comoção de dona Isabel. 

 

“Você me comoveu... e eu tô achando o seu trabalho tão maravilhoso, que 

eu queria saber se você era capaz de aceitar eu te ajudar você nesse Natal 

das criança”. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz! E ela pegou e falou 

assim: “Óia, eu vou te dizer pra você uma coisa: tem coisas que fica na 

vida, tá? É... A filha da Gisa (a criancinha que ela falou), ela veio aqui e 

você deu ela um bonequinho, uma bonequinha com uma mamadeirinha de 

plástico... uma coisa simples demais da conta... Ela tem todos os presentes, 

mas que coisa mais incrível: ela gosta do seu bonequinho!”... [...] Falou pra 

mim... “ela gosta do seu bonequinho! Ela dorme garrada com aquele 

bonequinho! Aquele bonequinho pra ela é tudo! Ela tem coisas caríssimas, 

ela pouco tá importando”. Então, a partir daí, essa dona começou a me 

ajudar e, hoje, ela faz o Natal das criança. São 10, 12... acho que 12 anos, 

ela faz o Natal das crianças. Eu é que hoje preciso de ajudar ela [risos]. 

Hoje, ela realmente, ela transformou esse Natal das crianças na coisa mais 

maravilhosa aqui nesse nosso Morro Vermelho: com cestas básicas, com 

muitos exemplos. Ela começou, a princípio, comigo, com a balinha, com, 

com alguns brinde pras mãe, com, com, por exemplo, um corte de pano, uma 

toalha, alguma coisa... fazia aqueles brinde pras mães
17

. 

 

Impactado pela dedicação de dona Isabel, Paceli afirmava que esse gesto de 

disponibilidade estava associado a Nossa Senhora de Nazareth: “... eu estou tão engradecido 

que... é Nossa Senhora de Nazareth... é Nossa Senhora de Nazareth... Eu tenho certeza que é 

Nossa Senhora de Nazareth”
18

. 

Em outra situação, Paceli se surpreende com a extensão incomensurável que o seu 

gesto pode alcançar. Ele constata que aquela festa, que começou com presentes simples, mas 

com um grande desejo, ganhou proporções jamais imaginadas. 
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´Cê acredita que... eu nem sabia... ´cê acredita que eu... fiz algumas 

surpresinhas aí... e eu coloquei em n´algumas sacolinha... eu ganhei, acho, que 

dez latas de óleo... Eu pus uma lata de óleo na sacolinha em algumas, uma e 

outra. Então, tem um senhor – que esse Seu Geraldo (eu conheci muito o 

Geraldo Gomes Tumé) – que trabalhou no Gerisa muitos anos, ganhando 

salário mínimo e já tinha aposentado, mas... virou pra ela, na hora que ganhou 

aquele negócio e falou assim: “Aleluia! Viva Deus! Hoje eu tenho óleo dentro 

da minha casa”. Então, ela assim chorou. Ela chorou, falou assim: “Puxa vida! 

Uma lata de óleo!?”. Que louva-a-Deus mais gostoso desse homem... [...] Que é 

gozado... é triste. Muito triste... ´cê saber que uma pessoa tá passando por uma 

dificuldade... Mas, por outro lado, que alegria de ter dado essa lata de óleo... 

Como é que foi bom eu ter feito isso. Então, com isso, ela cresceu demais... 

Hoje, ela dá não sei quantas e quantas cestas básicas... deve chegar a cento e 

cinqüenta, cem, ou mais, afora diversos brindes, diversas coisas que ela 

coloca... e a festa é linda demais da conta... demais da conta. [ruído] Oi, meu 

bem... psiu... [Paceli cumprimenta um pessoa] 
 

(Paceli) ´Cê dá licença...  
 

(Renata) Claro... claro.  
 

[Desliga o gravador]
19

 

 

Os números não pareciam ser o efeito mais importante para Paceli, mas a alegria que 

essa festa proporcionava. 

 

Mas... Então, esse Natal, hoje, ele traz muitas eh... alegria, muita diversão, tá? 

É... A minha vó, minha vó, já faleceu, como muitos outros velhinhos, assim, 

engrandece a gente muito, porque eles tinha a maior alegria desse dia... Minha 

vó ficava assim vislumbrando... eu ficava assim enxerg... observando as pessoas 

mais velhas... a felicidade que eles tinham de receber uma balinha na mão, de 

receber um, um brinde, ou qualquer coisa que seja que ganhasse pra ele, talvez 

nunca tivesse tido de alguém. Então, eu tenho uma tia, até tia de segundo lugar 

– ela era irmã de minha vó –, então, eu fiquei assim admirado que um dia que 

nós tava com a barraquinha, ela ficou incomodando a gente o tempo todo... 

incomodando assim: no bom sentido. Toda hora ela pedia um balão. E eu sabia 

que tinha sanduíche, que tinha refrigerante, que tinha brindes, que tinha muita 

coisa na festa, que a festa ia durar, eu não queria dar a ela aquele balão, 

porque eu... assim... falei assim: “ela, depois, vai ganhar um balão mesmo... 

deixa ela aqui por enquanto”. Mas, ela foi insistindo, insistindo, insistindo, eu 

dei a ela dois balões. Ela falou assim: “Meu Natal tá completo!”. Na hora, ela 

saiu toda vislumbrando de alegria, parece que nunca tinha ganhado coisa tão 

rica, tão maravilhosa. Pra ela, foi o céu dela. Desceu e foi embora. E eu fiquei 

triste [risos]. [...] E eu queria que ela aproveitasse muito mais... mas, pra ela, 

aquilo já era muito mais do que eu esperava. ´Cê tá entendendo? Então, assim: 

é coisa que engrandece a gente demais da conta e... e vem só crescendo...
20

 

 

O relato de um fato vivenciado com a sua tia que, diante de tantos atrativos oferecidos 

por aquele momento, sentia-se encantada por um balão, tem o seu entusiasmo ignorado por 
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Paceli. Mas, a reação de felicidade de sua parenta, diante do recebimento das bexigas, o 

surpreende: “Meu natal tá completo”. Uma satisfação dentro de uma situação trivial: essa é a 

grande contribuição daquela festa, segundo Paceli. 

 

O que Maria fez foi amar... E deixou todos nós nessa situação de amar 

Através da convivência com seus familiares, com pessoas da comunidade e da 

realização de gestos simples, Paceli nos enumerou os modelos através dos quais aprendeu a 

identificar as expressões do amor e a sua potencialidade, associadas a algo que era bom, 

resistente ao tempo e às vicissitudes, misericordioso, permitindo ao ser humano que se 

desenvolvesse plenamente. 

 

(Renata) Como que „cê sabe que [o amor] num vai morrer, Paceli? 
 

(Paceli) Porque aquilo que é bom, fica. O amor, ele é tudo! O amor, ele 

perdoa, ele... ele cresce, ele aceita, ele vive, ele dá tudo que você precisa, 

você sabe por que o... 
 

[Interrupção de alguém que cumprimenta Paceli]
21

 

 

O amor, quando manifesto, identificava-se, também, com a verdade, a sinceridade, a confiança, 

a certeza. Estes aspectos eram reconhecidos por Paceli como fundamentais para o ser humano.  

 

[continua] Então, eu acho que o amor, hoje, é fundamental na vida de 

qualquer ser humano. Onde existe o amor, ta?, existe a verdade, existe a 

sinceridade, existe a confiança, a certeza, tá? Então, eu acredito muito no 

amor, eu acredito demais no amor. Eu acho que... O que a Maria fez aqui 

foi amar, só exemplo de amar. Ela amou, amou demais, entendeu? E deixou 

todos nós nessa situação de amar. Igual Jesus: Jesus morreu numa cruz por 

amor, por amar. Então, eu acredito no amor, eu tenho certeza que isso... que 

o amor é tudo, entendeu?
22

 

 

A crença no amor, para Paceli, aparece associada ao amor de Maria e de seu Filho e 

concretizado no gesto do perdão. 

 

Quando a gente ama, a gente perdoa, seja a pessoa, seja o erro que for, por 

isso que Deus é sempre perdão. Jesus Cristo veio pra perdoar pra mostrar 

pra gente: se a gente amar, a gente é perdoado. Porque tudo que você faz 
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por amar, se você errou, Deus fala assim: “Puxa vida, mas ela amou. Ela 

errou talvez por causa da fraqueza dela, pelos defeitos do ser humano 

mesmo, mas ela ama, ela me quer, nas... Ela [Nossa Senhora] compreende 

as coisa da vida”. Então, é uma grande coisa, uma virtude, até do homem, é 

esse amor; que des‟que você ama, você aceita todas suas passagens de vida 

por mais difícil que seja. Se ocê ama Deus, tá difícil, mas você confia, se tem 

que ser assim, ocê pede forças: “Ô Deus, me dá forças, tá difícil, me ajuda 

aqui” [risos]. Eh, mas „cê empurra, „cê num revolta, „cê vai levando, „cê vai 

confiando, „cê vai agradecendo, „cê vai rezando, „cê vai orando, „cê vai 

chamando a Virgem Maria pra te ajudar. E você sai... 
 

[Interrrupção que ele cumprimenta uma comadre]
23

 

 

Para Paceli, o amor verdadeiro tinha como parâmetro o amor de Deus encarnado, de Jesus 

Cristo, e de Nossa Senhora, manifestos na maneira misericordiosa como concediam o perdão. 

Paceli, ao explicar como Deus desculpava os erros, mencionou que o amor humano 

podia sofrer desvios ao longo do caminho, decorrentes da sua fragilidade; mas o amor, mas a 

capacidade humana de amar permanece verdadeiramente intacta. A ação amorosa, mesmo que 

desvirtuada em função da fraqueza, alcançaria o perdão de Deus. 

Para Paceli, o perdão estava associado à presença do amor enquanto essência e 

finalidade do homem. Dessa forma, uma vez praticado, o amor tornar-se-ia um hábito notável 

pelos seus feitos: promoveria o acolhimento e a vivência serena das tribulações.  

Por fim, Paceli constata que o amor, enquanto uma virtude que se direciona a Deus, 

favorecia a experiência do amparo diante dos sofrimentos. Assim, o padecimento vivido na 

confiança desse amor divino, ou seja, sustentado por Deus, permitia uma vivência de paz, de 

tranqüilidade de espírito e de gratidão, mesmo diante das vicissitudes e sua maior expressão 

seria por meio da oração. 

Na experiência do amor, Paceli descobriu-se acompanhado e certo desse apoio 

quando necessário. 
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4.3. Eu confio qu´Ela sempre me ajuda 

Através dos exemplos de seus familiares e de pessoas da comunidade, Paceli não 

apenas tomou conhecimento de Nossa Senhora como descobriu a potência de Seu amor aos 

homens. E é por meio dos milagres que lhe aconteceram, que ele trilhou um caminho rumo à 

certeza desse amparo oferecido pela Padroeira. 

 

Então, eu confio qu‟Ela sempre me ajuda, tenho milagres, assim, pra relatar 

que... eu não sei nem te explicar, são milagres uns atrás dos outros. Eu, por 

exemplo, fui tirado de dentro da água quando eu tava, mais ou menos, com 

11 pra 12 anos, eu já num tinha força mais pra viver porque eu ti... tava 

brincando, já tava, praticamente, afogado; mas na hora qu‟eu vi que já tava 

na hora da morte mesmo, eu lembrei de Nossa Senhora de Nazareth e falei: 

“Ô Senhora de Nazareth, eu sei que a minha vida já acabou e te peço 

perdão por eu estar aqui dentro dessa água fazendo uma coisa errada, 

escondida da minha mãe, uma brincadeira que eu não deveria ter feito, só 

Te peço que me perdoe, que me ajude, que me leva pra Deus, e que num tem 

mais jeito mesmo, mas se for da vontade da Senhora, me tira desse poço 

aqui, me arrasta daqui de dentro, me dá essa força, novamente, que já não 

existe”, porque, realmente, já não existia – tinha praticamente uns cinco 

minutos que ali debaixo, lutando; mas, ainda veio essa força. E veio a força 

pra valer. Ela me tirou lá de dentro [risos]. Me tirou; até não acreditei que 

Ela ia fazer, mas fez. Tirou e outros diversos milagres que se eu fosse 

relatar aqui eu acho qu‟eu ficaria dias e dias relatando
24

. 

 

O primeiro aspecto ressaltado por Paceli, ao narrar esse milagre, é que foi tirado da 

água, ou seja, que não conseguiu se salvar por si mesmo. Naquele instante, entre o viver e o 

morrer, foi Nossa Senhora quem ele clamou. E o diálogo que ele travou com a Santa, quando 

ainda estava mergulhado na água, apareceu marcado pela consciência da inconveniência 

daquela brincadeira, pela percepção de sua debilidade e pela convicção e pela esperança de 

quem poderia decidir o seu destino. 

O pedido de ajuda à Padroeira, seguido da manifestação da força em Paceli, quando 

esta já não existia mais, foi a maior demonstração de que a sua súplica havia sido atendida. 

Em resposta ao seu pedido, Ela deu a força necessária para que conseguisse emergir da água. 

Ela o tirou, mesmo ele não acreditando que seria possível, Ela fez: eis o milagre. 
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Após o relato de seu resgate pela Santa, Paceli declara sua afeição por Ela; que surgia 

fundamentada no reconhecimento de Sua maternidade, expressa no amparo seguro oferecido a 

todos que a Ela recorriam. 

 

Então, assim, tem um amor muito grande por Ela. Eu acho que todo ser 

humano deveria recorrer a Ela, porque Ela é Mãe, tá? Ela é Mãe, Ela foi 

criadora, Ela ensinou, Ela educou o próprio Filho de Deus; se Ela teve 

condições de educar um próprio Filho de Deus, eu acho que tudo Ela faria por 

a gente também, porque Ela sabe que nós, mais do que Ele, somos pecador. 

Mais do que Ele, precisamos d‟Ela, mais do que Ele estamos aí correndo atrás 

do... d‟uma ajuda porque num é fácil a vida, é muitas coisa pra jogar a pessoa 

em depressão, em tristezas, em desespero. Então, assim, eu acredito que Ela tá 

sempre intercedendo a Deus por cada um de nós. Acredito, não; tenho certeza! 

Tenho certeza, porque tem os exemplo de vida, por essas coisa tão maravilhosas 

que Ela já foi na minha vida, nos meus caminho que... Eu, assim, se eu tivesse 

que dar testemunho pra provar qu‟Ela, realmente, é a minha Mãe, qu‟Ela me 

criou, qu‟Ela me carrega, eu teria exemplos, assim, pra te... relatar qualquer 

hora, qualquer minuto, sem vergonha, sem tristeza
25

. 

 

A capacidade de acolhimento irrestrita da Padroeira, por ter sido capaz de educar o 

Filho de Deus, tornou-se um exemplo de acolhimento para Paceli. Ter conseguido educar 

Jesus, dando-Lhe os cuidados e ensinamentos primordiais, fazia d’Ela alguém excepcional e, 

portanto, apta de ajudar qualquer pessoa em condições mais difíceis da vida. A sua convicção 

de que Ela estava sempre intercedendo por todos estava fundamentada nos milagres que já 

haviam lhe acontecido, momentos nos quais experimentou a Sua maternidade e Seu amparo. 

Paceli vivia seu cotidiano na confiança de que a presença da Virgem Maria era certa: o 

milagre é a antítese do acaso. 

 

É, por exemplo, eu... vô te dizer tem uma... tem um milagre que, os outro 

pode falar que é coincidência, porque muita gente acredita em 

coincidências, eu acredito na Virgem Maria, eu acredito naquilo que eu 

percebo antes e depois do fato acontecer
26

. 

 

Acreditar em Nossa Senhora coincidia com olhar para algo cuja existência podia ser 

constatada de modo indiscutível. A sua crença e a sua segurança no apoio da Padroeira 

estavam asseguradas pelos milagres em sua vida. 
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Por exemplo: eu estava na vida difícil, morando de aluguel, salário quase num 

dava, e precisando de construir, sem dinheiro pra pagar um pedreiro, nem um 

servente, não tinha condições nenhuma de... fazer nada; mas, deu curiosidade 

de mexer, de... Desbarrancaram um barranco muito enorme, tá? He... eu, 

cred... acreditei ni mim, fui pra lá, fui desbarrancando a terra devagarinho, tá? 

e fui jogando a terra pra... pro meio da rua. Então, lá era uma rua que ainda 

num era asfaltada, ainda num é, tá asfaltando agora. E com pouco virou aquele 

montoão de terra na rua. O pessoal deu queixa, reclamou, falou e tal, e eu sem 

um centavo pra pagar um caminhão pra carregar aquele entulho, aquela 

terraiada, aquela... caminhões e caminhões de terra. Então, quando já num 

tinha mais um espaço, onde já não existia mais um espaço, eu subi um dia, aí, 

com pouco juntou umas nuvens no céu. Eu falei assim: puxa vida, em vem a 

chuva. Minha irmã gritou: “Oh, sai fora que em vem a chuva muito pesada”. 

Falei assim: “não, aí é que tá vindo a minha benção, é aí que está vindo o meu 

caminho, eu estou tão complicado com os vizinho, tanta gente aqui querendo 

me entregar, outros já me entregaram, falando as coisa, aí é qu‟eu tô com meu 

caminho aberto, eu num vô de forma nenhuma desperdiçar esse milagre, não! 

porque esse é um milagre de Deus”. E caí dentro da terra com a pá, enxada e 

jogando a terra na enxurrada, distribuindo terra pra aqui, pra lá, terra pr‟aqui, 

pra lá e tal, até que ficou pouquíssima terra
27

. 

 

Com poucos recursos e tendo a necessidade de aumentar a sua casa e de resolver o 

incômodo provocado pelos problemas com a vizinhança, Paceli enxergou a chuva como uma 

benção, um milagre que não poderia ser desperdiçado. 

Passando por novos contratempos, devido ao acúmulo de terra, a chuva que a leva é 

percebida como a sua salvação. 

 

Aí, continuei cavacando e jogando lá porque abriu espaço, abriu caminho. Aí, 

quando chegou outro dia, mesma coisa, essa terra já tava certa situação, aí eu 

cheguei e tal, qu‟eu peguei a enxada qu‟eu fui lá pra acertar a terra, juntou as 

nuvens no céu, com pouco veio a chuva e foi mesma coisa. “Por coincidência, 

por coincidência”, a pessoa fala: “Ah, isso é coincidência, né?” Então, quê que 

acontece? Uma vizinha minha, chama Vilma, coitada, eu acho que pelo... ela 

nem sabe disso, ela nem deu fé disso, ela nem percebeu isso, mas eu como já 

tá... tem muita devoção, já acredito já nas coisa de Deus qu‟eu sei que Ele me 

ajuda sempre, abre sempre as porta pra mim, ela... e eu nem assim... porque já 

tava com muita maldade sobre isso, não?, mas quando ela virou pra mim, o sol 

quente, num tinha uma nuvem no céu, e já num tinha lugar mais, assim, pra 

colocar terra, hora qu‟ela viu eu subir com a enxada na mão, ela virou e falou 

comigo assim: “Ih, nossa mãe, deixa eu juntar minhas roupa que em vem 

chuva”. Olhei pro céu, realmente, num tinha nuvem nenhuma. Falei assim: 

“Puxa vida, mas até a Vilma, poxa! Que isso? Realmente, Deus tá me ajudando 

mesmo! É possível? Será que vai vim ch..., ah, num vem, não”. Num deu meia 

hora, juntou as nuvem pro canto, virado pro lado... mais pro lado de Sabará, do 

lado qu‟eu tava, minha casa assim juntando pro lado de Sabará, daí meia hora 

as água entornou e a minha terra foi embora
28

. 
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Vilma, sua vizinha, que sem saber dos milagres, encontrando Paceli, olha-o e anuncia 

a chuva, antecipadamente e sem qualquer indício perceptível, era, para ele, um aviso de Deus 

e uma confirmação de que Ele estava cuidando daquela situação. A chuva era o sinal que 

aumentava a sua confiança no apoio de Deus. 

 

E todas as vezes eu continuei vendo se era mesmo, eu tinha muita terra, eu tirei 

caminhões e caminhões de terra, tá? E, realmente, gra... eu pedi um cara pra se 

fosse lá, que ele me ajudasse, que ele mexia com terraplenagem, tava mexendo 

com asfalto, eu dav‟ele um troquinho lá, uns dez conto, vinte reais, pr‟ele 

aproveitar a hora que tivesse uma folga, com a maquina lá e tirasse uns 

caminhões lá pra mim, pra me ajudar, porque realmente já tava em situações 

difícil e tal, mas ele num falou comigo, ele foi lá uma vez, pegou lá uns... nem 

meio caminhão de terra, num quis pegar mais, num quis voltar lá, nem me cobrou 

aquela terra. E toda a terra qu‟eu tirei, graças a Deus, num precisou d‟eu arredar 

a paia do lugar. Num precisou d‟eu pagar uma pessoa pra tirar a terra dali. 

Todas as vezes Deus fez chover, Deus fez a terra embora, sem precisão, sem um 

problema e todo mundo num precisou de ficar chateado comigo
29

. 

 

Quando efetivamente precisou resolver o problema do desaterro, era a chuva, enviada 

por Deus, que acabava por levar a terra excessiva, impedindo que a situação ficasse mais 

desconfortável e evitando maiores descontentamentos. 

A chuva, portanto, não era uma coincidência: essa era a sua percepção do que estava 

acontecendo. A repetição insistente daquele fenômeno levava-o ao reconhecimento de que 

havia Alguém apoiando-o naquele momento de apuro.  

 

Então, assim, outras coisas diversas como essa, tá? Que às vez: “Ah, tá, isso é 

coincidência”. Mas, comigo num foi coincidência não, porque eu tinha certeza 

daquilo que tava acontecendo e ainda brincava com minha irmã, ela falava 

assim: “Ah”. Num sei o quê, falava: “precisa „cê se preocupar, não, viu? Deus 

tá comigo”. Então, eu tinha certeza, tenho certeza de tantas outros fatos, por 

exemplo, eu ando na rua de madrugada, trabalho há vinte anos de madrugada, 

graças a Deus nunca tive um problema sério, já tive alguns casos assim, mas 

graças a Deus, sempre saí vitorioso, sempre sem problema
30

. 

 

A confiança no Divino, para Paceli, está apoiada em fatos que o possibilitaram 

vivenciar certo êxito diante das adversidades da vida. 
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Todavia, tal resultado satisfatório tornava-se possível, sobretudo, pela interferência de 

Nossa Senhora, através de Sua tentativa de afastar as pessoas de situações temerárias a cada 

instante. Cada momento está sendo cuidado pela Padroeira e por Deus: essa era a certeza: “Então, 

eu vejo Nossa Senhora assim a cada segundo tentando afastar ocê de todo perigo, porque o 

mundo tá cheio de coisas ruins, a gente se deprime muito fácil porque a gente é frágil”
31

. 

 

Ela vai te mostrando as coisas 

A percepção da realidade, não era uma coincidência, mas uma sucessão de fatos que 

revelavam a presença do Divino. Paceli demonstra o seu deleite ao se envolver e participar 

dos momentos solenes da festa. 

 

[...] Mas, meu... eu gosto demais de fazer isso [carregar o andor de Nossa 

Senhora de Nazareth na procissão]! Eu gosto demais de tá ali! Eu gosto demais 

de tá rezando, de tá orando, pegar com Nossa Senhora, pegar na mão d´Ela, 

olhar nos olhos d´Ela, conversar com Ela, conversar com meu Deus. Mostrar 

pra Ele que eu sô pecador. Às vez, eu falo: “ah! Meu Deus, me aceita com meus 

defeitos, eu sou pecador, eu sô fraco, eu sô ser humano! Óia, meu Deus, eu sei 

que eu preciso melhorar muito, mas, por favor, me aceita do jeito que eu sou”. 

Então, eu tenho certeza que Ele vai me aceitar. Só que a gente tem medo. A 

gente fica assim: “será que vai mesmo?...” [...]
32

 

 

Carregando o andor de Nossa Senhora, na procissão, Paceli encontra uma forma de 

entrar em relacionamento direto com Ela e com Deus, através de suas orações e conversas. 

Nesse contato, mostrava sua condição frágil e buscava acolhimento e aceitação. Assim, esse 

momento favorecia uma observação atenta sobre si mesmo e a certeza de que há Alguém que 

poderia aceitá-lo nessa condição vulnerável. Mas, essa confiança estava também tangenciada 

pelo medo e pela incerteza. 

Por um lado, essa desconfiança, manifesta pelo medo, não era considerada como algo 

incomum por Paceli. Por outro, ele mostrava como esse medo não estava na origem de seu 

relacionamento com Deus e Nossa Senhora.  
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[...] A gente, assim, tem aquela desconfiança, porque a gente é muito 

pecador. Mas, é... aquele medo que cau... que qualquer um tem, é porque a 

gente foi criado nesse medo, que os pais da gente fica só falando muito 

sobre perder a alma. Então, ´cê fica naquela coisa. Mas, eu acredito que 

Deus é muito bom, Deus jamais abando... Ele não deixa faltar água pelos 

maus, que dirá pelos bons. Ele num deixa o sol só pra quem é bom, Ele 

deixa o sol pra todo mundo. Deus é justo, Ele num separa ninguém, e quem 

sou eu pra julgar qualquer pessoa
33

. 

 

O reconhecimento do limite acontece diante de Deus, na convicção de Seu 

acolhimento. O medo aparece através de uma criação que exalta a consciência dessa fraqueza 

humana e de sua conseqüência negativa. Entretanto, o juízo que Paceli afirma é que a sua 

ligação ao Divino ocorria mediante a certeza, mesmo acompanhada daquela insegurança, de 

que Ele era bom, justo e não abandonava: diante da sua crença na justiça de Deus, que jamais 

desampara e é soberana, Paceli reconhece a inadequação em realizar qualquer julgamento dos 

erros cometidos por alguém. 

Apesar desse temor e desconfiança que tocavam a sua fé, Paceli reafirmava ser aquele 

momento propício para se aproximar de Deus. 

 

(Renata) Só mais uma coisa que eu queria te perguntar: ´cê tava falando que 

ocê sai na procissão... 
 

(Paceli) Não, Nossa Senhora de Nazareth, não. Só, só a procissão mesmo. Mas, é 

muito gratificante e... a gente sente muito perto de Deus, a gente sente vontade de 

ser muito mais humilde, vontade de sê muito melhor, vontade de crescer muito e 

de ajudar quem precisa da gente, quem que tá nas treva, vontade de ajudar todo 

mundo, pra eles vê como que é gostoso esse lado, como que é bonito a Nossa 

Senhora, como que Ela é paz, como que Ela... no silêncio... É a coisa mais 

incrível! No silêncio, Ela vai conversando com você... Ela... [...] Ela vai te 

mostrando as coisas... Igual, por exemplo, esses negócio que vai acontecendo do 

desemprego, das terra, no silêncio... Ela vai agindo. E a gente fica preocupado, 

preocupado, preocupado: “como é que vai sê? Vai me mandar embora?”. Óia 

pr´ocê vê! No silêncio, Ela vai resolvendo as coisa. ´Cê só percebe e “ó, mas, 

puxa vida!... Nossa Senhora, quê é isso?” [risos]. [...] Então, assim, Ela 

silenciosamente, a hora que você não acha que vai acontecer, a hora que ´cê não 

tá esperando, se você é d´Ela, você é d´Ela, entendeu? Ela resolve... É só ´cê ter 

paciência, num querer adiantar os carro na frente dos boi... tenha paciência! 

Confia, sim, em Deus que Ele... Ela resolve, Ele resolve. Tudo que ocê precisar, 

num precisa ter medo, não... [...] [risos] Eu sei disso: não precisa ter medo!
34
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A proximidade de Deus, no momento da procissão, leva-o a reconhecer as próprias 

limitações e a desejar ser mais humilde; fazendo emergir uma força interior que o 

impulsionava a querer ser melhor, a ajudar as pessoas que necessitavam e a testemunhar como 

essa companhia de Nossa Senhora era proveitosa.  

Paceli admirou-se com Nossa Senhora que, no silêncio, tomava iniciativa para 

“conversar” e “mostrar as coisas”. Em todas as situações que ele viveu – desemprego e 

problemas com desaterro, ocasiões estas em que ele experimentou de alguma maneira algum 

tipo de tormento revertido pela intervenção da Santa – Ela agiu no silêncio e, quando ele 

percebia, a situação já havia sido contornada. 

A condição para que a situação tivesse um bom termo, segundo Paceli, era a confiança 

n’Ela e em Deus. O medo, portanto, era injustificado. No entanto, há o “medo de ter certeza”. 

 

Tem hora que eu fico... com medo... eu... Tem hora que eu fico com medo... 

Aí, acontece: “gente, mas que cabeça! Por que que eu tenho esse medo?”. 

Depois falo: “Óia, Nossa Senhora, eu sabia que isso ia acontecer”, mas e o 

medo de faz... de ter certeza, entendeu? 
 

(Renata) Por que medo de ter certeza? 
 

(Paceli) Assim... É assim... É porque... Num sei nem te explicar! É que é assim: 

igual ´cê ama a Deus... ´cê ama Deus, ´cê vai pro céu? Num existe a incerteza? 

[...] O dia que ocê chegar, vai ser: “eu sabia que eu ia vim. Porque não é 

possível eu fazer isso, fazer aquilo e tal”... [...] E Deus me conhecia meu 

coração... Mas, ocê num fica incerta? Então, essa incerteza existe. Mas, é sinal 

que eu preciso melhorar, é sinal que eu tenho que correr atrás, porque se eu 

falo: “ah! Tô no céu mesmo”, eu ia aprontar mesmo, entendeu? [risos] 
 

(Renata) Entendi, agora. 
 

(Paceli) Então, assim, é até bom essa incerteza, pra... pra Ela mostrar pra mim 

que Ela tá ali do meu lado: “ah! Viu? Viu?”. Então, Ela puxa minha orelha 

desse jeito, ´cê tá entendendo? Então, é muito gostoso! Ela é fora de séria! Ela 

tá na minhas tia, Ela tá no meus pai, Ela tá no meus amigo, Ela tá no meus 

afilhados, tá na meus amigos, em volta de mim, entendeu? Tá em todas as 

pessoas. Tá em você [referindo-se à entrevistadora – Renata]! [...] Tá? Tá? Foi 

muito bom, tá? Foi muito bom, e... que Jesus abençoa seus caminho! 
 

(Renata) Ô, brigada, Paceli! 
 

(Paceli) Tá? Que a luz de Deus faça você crescer em seu interior, que nasça 

dentro de você um amor que jamais acabe... eternamente te eleve ao Pai. É 

isso que Ele nos deseja. 
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(Renata) Ô... eu é que agradeço
35

. 

 

Apesar da existência das premissas adequadas, como “se ama a Deus, vai para o céu” 

ou “sabia-se que ia para o céu, uma vez que não era possível ter feito isso ou aquilo, além de 

Deus conhecer o seu coração”, Paceli admitia suas fraquezas. Não eliminava a desconfiança 

que o habitava, muito menos mascarava a sua existência, ao contrário era categórico em 

afirmar: “Então, essa incerteza existe”. No entanto, essa insegurança, experimentada sem 

censura, permitia que ele alcançasse o seu sentido: “é sinal de que eu preciso melhorar”, do 

contrário, viver-se-ia de forma arbitrária. A incerteza, assim, era vivenciada como algo bom, 

permitido pela Padroeira, para um caminho de ascese humana. 

O reconhecimento da Sua Presença dentro do concreto – nas tias, nos pais, nos 

amigos, nos afilhados e na entrevistadora – vinha à tona, com a certeza de que a Padroeira 

estava em tudo e em todos. Esse reconhecimento suscitou em Paceli a finalização da 

entrevista com uma benção, marcada por aquilo que assemelha cada um ao Criador: o amor, 

que brota e se desenvolve em busca de uma morada eterna que eleve ao Pai. 

 

4.4. Ela me carrega ali pra debaixo 

Por meio dos fatos, Paceli experimentava a realidade como sinal da Providência 

Divina: a Padroeira estava intercedendo por ele. Essa maneira de viver as circunstâncias trazia 

à tona a percepção de que Ela era quem tomava iniciativa, por meio das pessoas e do que 

estava em seu entorno. 

Essa modalidade de relacionamento com Nossa Senhora era também a maneira como 

Paceli compreendia a sua participação e seu empenho na festa. 

 

Eu comecei mais ou menos por volta de uns 12 anos, 12/13 anos, que eu 

comecei a ter força e eu vi as pessoa pegar, aí eu comecei, na curiosidade, 

comecei a carregar o Senhor dos Passos – que é pequeno –, e fui passando 

pra Nossa Senhora. Nossa Senhora pra Senhor dos Passos. E eu, todo ano, 
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eu não saio de perto, dos pés nem do Senhor dos Passos nem do Senhor 

Morto, nem de Nossa Senhora de Nazareth. E eu sinto, assim, uma 

obrigação... já passou a ser uma obrigação minha a todo ano tá ali, 

porque... se... não sei... Eu nem sei explicar qual que é o motivo, não. Eu 

não consigo, de forma nenhuma... eu tenho até, ve... venho pensando algum 

tempo que, se um dia eu tiver velho, sem agüentar, ou doente por alguma 

coisa, tiver do lado e não conseguir carregar, como é que vai ser? Porque 

eu acho, assim, que eu tenho que tá ali... eu acho... Ela me carrega ali pra 

debaixo. Eu sinto muito bem!
36

 

 

Paceli conta que iniciou suas atividades na festa da Santa quando já possuía certo 

vigor físico para carregar o andor que transportava Nosso Senhor dos Passos, marcado pelo 

interesse em experimentar aquela tarefa. Aos poucos, foi assumindo a tarefa de portar a 

imagem da Padroeira até os dias atuais. Essa prática se tornou costumeira para Paceli, de 

maneira que não consegue deixar de realizá-la e que é sentida como uma obrigação, ou seja, 

como algo do qual não consegue se afastar e que não sabe explicar o por quê. 

Entretanto, a razão de sua dedicação aparece de forma mais clara mediante a sua 

preocupação em não mais conseguir cumprir essa tarefa; pois fazê-la, para Paceli, é um dever, 

fruto de uma iniciativa da própria Padroeira: “Ela me carrega ali pra debaixo”. 

 

Ela atrai você pr´ali 

Estar ali, debaixo do andor, era possível por que a Santa despertava o interesse de 

Paceli em ajudar.  

 

Eu acho... eu acho, assim, que... Ela atrai, Ela atrai você pr´ali e, assim... 

Eu quero ajudar também, eu quero fazer alguma coisa, eu quero demonstrar 

d´alguma forma! Não pros outros, mas pra mim próprio... Eu acho 

gratificante entrar ali debaixo daquele andor d´Ela, parece que Ela me 

abençoa... e a minha vida assim muito ganha, não sei [risos] 
 

[...] É gostoso demais... é bom!
 37

 

 

Essa atração que a Padroeira exercia sobre Paceli encontrava nele um correspondente: 

o desejo de ser útil na festa, carregando o andor, tarefa na qual experimentava uma satisfação 
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e um amparo, suscitando a consciência de que a vida era ganha. Ir para debaixo do andor é 

uma iniciativa espontânea das pessoas, acena Paceli. 

 

(Renata) ´Cê falava... 
 

(Paceli) Eu acharia que deveria muito mais ainda, mais pessoas ainda, 

apesar que eu não chamo. Eu acho que teria que ser uma coisa espontânea, 

igual eu fui espontâneo. 
 

(Renata) Quê que ocê tá chamando de espontâneo? 
 

(Paceli) Espontâneo é assim: quando a pessoa não precisa de chamar... “ô, 

fulano, vem aqui, ajuda um pouquinho, carrega um pouquinho”... a pessoa 

se manifesta: “ô, deixa eu pegar um pouquinho”, e tal... vê que é interesse 

da própria pessoa aproximar dali. Às vez, gosta e fica e num sai mais. Já 

aconteceu com diversos colegas meus: às vez, vai uma vez, vai, some um 

pouquinho, depois pede outra vez, com um pouco já todo ano tá ali [risos] 

[...] Entendeu? Então assim é muito gostoso, é muito importante: precisa de 

uma pessoa ali, precisa da gente tá ali, porque ali precisa fazer uma troca. 

Tem horas que é pesado, tem horas que é mais leve, então tem horas que 

você precisa e já tá quase cansado mesmo – que cansa! – então aparece as 

pessoa pra ajudar. Então, assim, ´cê ganha outros retornos, sei lá! ´Cê 

ganha na vida, ´cê ganha proteção
38

. 

 

O cumprimento do gesto de se disponibilizar para carregar o andor era mais 

verdadeiro se o movimento da pessoa fosse suscitado livremente, trazendo-lhe satisfação. 

Concretamente, a realização dessa tarefa exigia esforço físico, exigindo um empenho por 

parte daquele que se dispunha a realizá-la. Nesse sentido, Paceli afirmava ser imprescindível que 

aquela ação estivesse alicerçada em motivos que fossem legítimos, do contrário, a decisão não 

teria força suficiente para perseverar. Se a permanência estivesse apoiada nessa livre 

disponibilidade e adesão à atração que a Padroeira exercia, a recompensa seria certa. 

 

Eu vejo assim como um chamado 

 Carregar o andor era uma resposta a um chamado realizado pela própria Padroeira. 

(Renata) ´Cê tava falando que, na Procissão, ´cê gosta até de vê as pessoas 

se manifestando pra segurar o andor. Por quê que ocê acha importante a 

pessoa se manifestar pra querer segurar o andor? 
 

(Paceli) É porque, é porque ´cê percebe... 
 

[interrupção da fita] 
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(Paceli) Eh... escutando, ´cê tá entendendo? Ela tá sendo chamada a cada 

minuto... até eu, às vez, eu olho pras pessoas na procissão: “por que você 

não vem aqui?”, eu pensando comigo, “e ajuda um pouco! ´cê vai gostar! É 

bom!”, né? “Isso faz felicidade lá fora! Isso te preenche!”. Então, assim... 

é... tipo, pra mim, eu vejo assim, como um chamado, ´cê tá entendendo? É 

um chamado de Deus, é um chamado da própria Mãe, da Virgem Maria, ali: 

“Meu filho, vem aqui nos meus pés, fica aqui comigo, eu te amo, eu... ´cê vai 

sentir bem!”. Mas, às vez, a pessoa num... tá assim, ele vai porque alguma 

coisa fez ele ir, num vai à toa
39

. 

 

A vontade de auxiliar naquele momento era resultante da escuta de um convite. 

Observando as pessoas durante a procissão e usando o recurso do pensamento, imaginava como 

essa solicitação era realizada a cada instante para cada um. A aceitação do convite implicava uma 

contribuição indiscutível para a festa e para os outros, além de trazer uma plenitude para si 

mesmo. Responder ao chamado significava colaborar para a própria felicidade e para de outros. 

O impulso em participar podia nascer, por exemplo, da aceitação do convite por outra 

pessoa. A intuição de se envolver, provocada pelo comprometimento de outros, era um sinal desse 

chamado, segundo Paceli. Assim, não seguir esse pressentimento era não escutar o chamado. 

 

[...] Uma cabeça... eh... sei lá! Um pensamento: “ah! Fulano foi, também vou”. 

Mas, alguma coisa chamou pra ir ali. Então, às vez, a pessoa é chamada e 

depois ele num escuta. Escuta só de momento, ele num guardou aquele 

chamado. Porque é assim: igual eu, por exemplo, quando eu fui chamado a 

fazer isso, eu assim guardei pra mim, entendeu? E quis sempre, quero sempre tá 

ali. Igual por exemplo, de apóstolo: quando me chamaram pra vestir de 

apóstolo, eu nem pensava em ser apóstolo, não tinha nem vontade, nem passava 

na minha cabeça ser apóstolo, ainda era criança. Aí, meu irmão foi chamado: 

eu senti ciúme do meu irmão. Mas, não falei nada também, não.[...] Fiquei na 

minha. Não convidei, não me convidei, esperei me chamar. Então, eu acho 

que, às vez, é até importante que as pessoas façam isso: espera que fale 

assim “ó, ´cê num quer vestir de apóstolo, não?”; “Uai, quero!”. E... isso 

tem, nada nada... 25, 30 anos. E... [fogos de artifício] E... [fogos de 

artifício] E... que isso continuasse enquanto eu tiver vivo... 
 

[interrupção da gravação]
 40

. 

 

Perceber esse estímulo e não levá-lo a sério, significava não conservá-lo, não escutá-

lo. Ao contrário, guardar essa intuição – esse chamado –, significou não eliminar o desejo de 

ser útil, realizando aquela tarefa. 
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O chamado para contracenar como apóstolo, aconteceu imprevisivelmente, quando não 

tinha vontade e nem imaginava sê-lo. O desejo, despertado pelo ciúme que sentiu do irmão 

quando este aceitou o convite, provocou uma reação de recolhimento em Paceli: ele compreendeu 

que o chamado não era feito por si mesmo. O desejo e a disponibilidade para se colocar a serviço 

existiam, eram imprescindíveis para que, no momento adequado, quando alguém o requisitasse, 

ele pudesse assumir livremente aquela tarefa. Seguindo o chamado livremente, Paceli se viu 

perseverando naquele trabalho como uma parte essencial de sua vida. 

O valor de seu chamado, bem como a satisfação em responder a ele, aparece associado à 

modalidade da preferência. A escolha não era definida pelo preterimento de outros, mas pelo 

privilégio em assumir algo que tantos outros poderiam fazê-lo tanto quanto ou melhor do que ele. 

 

Assim, é muito gratificante ´cê tá ali, sabendo que poderia tá muitas outras 

pessoa e que você foi escolhido pra tá ali, entendeu? Saber que, eh, se você sair 

dali, pra muitos, talvez até pra todo mundo que tá ali, ´cê num faz falta 

nenhuma. Mas, você sente a sua falta, você próprio fala assim: “Puxa vida!”
 41

.  

 

O chamado se tornava tão importante quanto mais se dava conta do valor daquela 

tarefa para a própria vida. Não estar presente na festa o perturbava, uma vez que se tratava do 

seu compromisso com Nossa Senhora de Nazareth. Esta, sim, contava com a sua colaboração, 

a ausência de Paceli deixaria o trabalho incompleto. 

Paceli sentia-se grato por estar ali e isso gerava uma necessidade de continuidade do 

seu trabalho na festa, trazendo à tona figura de seu filho como uma possibilidade de assumir o 

seu lugar na posteridade. 

 

Eu... eu.... Eu penso assim: “Nossa Senhora vai sentir falta de alguma coisa, 

de alguém ali”. Então, assim, pra mim é muito gratificante tá ali e gostaria 

que, se um dia eu não pudesse tá, já tá tudo caminhando, meu filho... 
 

[...] Gostaria que esse meu lugar não sobrasse pra... Não gostaria que 

sobrasse pra Deus e o povo, pra todo mundo; não é que eu tivesse orgulho, 

não... Eu não gostaria de deixar minha vaga! [...] Entendeu? Se essa vaga 

tivesse de vim para um filho meu, eu ficaria muito feliz. Ficaria muito feliz. 

E que ele... assim, sem eu cobrar. Nunca cobrei. Só falei: “Oh, Leo, veste 
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esse ano pra mim!”. Teve um ano que ele vestiu. Mas, gostaria que ele 

próprio sentisse o que eu sinto, entendeu? E fosse chegando devagarinho, 

fosse encostando devagarinho e levasse essa missão gostosa
42

. 

 

Essa vaga, esse lugar de relacionamento com Nossa Senhora e de crescimento, não era 

algo banal. A sua inquietação, quando pensava na sucessão, encontrava um acalento quando a 

opção era o seu filho, desde que este se disponibilizasse livremente. O critério essencial para 

que essa função fosse verdadeiramente possuída era: uma escolha livre, que, gradativamente, 

implicasse uma satisfação para seu descendente. 

 

Eu gosto demais de tá ali 

Escutar o chamado, preservar o desejo, esperar o momento adequado para se 

disponibilizar ao serviço, essa era a dinâmica para o estabelecimento da tarefa; que se 

concluía com um estado de ânimo freqüentemente citado por Paceli: “eu gosto demais de 

fazer isso” ou “eu gosto demais de tá ali”. Esse era o fruto mais evidente de que naquele 

chamado tinha algo de muito correspondente para ele. 

 

[...] Eu gosto demais de fazer isso [carregar o andor de Nossa Senhora de 

Nazareth]! Eu gosto demais de tá ali! Eu gosto demais de tá rezando, de tá 

orando, pegar com Nossa Senhora, pegar na mão d´Ela, olhar nos olhos 

d´Ela, conversar com Ela, conversar com meu, meu Deus
43

. 

 

A realização de Paceli se configurava em um comprometimento que lhe permitia entrar 

em relacionamento com Nossa Senhora e com Deus; relação esta que satisfazia porque significava 

estar com Alguém em quem confiava, que o ajudava e mostrava as coisas e que o atraia. 

 

Porque é gostoso! É gostoso! Faz bem! Ocê sente assim que a Virgem Maria tá 

ali a cada minuto, e ocê... É igual eu te falei: ´cê sente que a vaga é sua. ´Cê 

sente que ´cê precisa de tá sempre ali, que se ocê num tiver ali, ´cê num tá bem. 

Eu sinto assim: se eu num tiver ali, eu acho que eu, não sei, eu ficaria muito 

bem comigo não: eu ia ficar com ciúme, com alguma coisa [risos]
 44

. 
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Respondendo ao chamado da Padroeira, Paceli experimentava uma coincidência entre 

sentir a Sua presença, o Seu amparo, durante a sua realização, e uma apropriação daquela 

função: “´cê sente que a vaga é sua”. A sua missão, portanto, conferia à sua vida uma 

utilidade, sem a qual não ficaria satisfeito. 

 

Eu gostaria que o mundo entendesse quê que é o amor da Virgem Maria, de Deus e 

Jesus Cristo 

Estar ali debaixo é vivido por Paceli com satisfação, motivo que também o mobiliza a 

cumprir esse trabalho com um propósito: entrar em relacionamento com Nossa Senhora 

pedindo a sua intercessão pelos amigos pessoais e do trabalho, pela concórdia entre as pessoas 

que habitam o mundo, pela transformação humana. 

 

Ali, às vezes, a gente conversa com algum amigo. Na maioria das vezes a 

gente vai rezando, intercedendo a Ela por todas aquelas pessoas que estão 

por ali naquela volta, intercedendo por os amigos lá do Banco, que eu 

trabalho, os pessoais de Belo Horizonte, pela conversão do mundo... a gente 

vai orando, pedindo pela paz mundial. Ali, a gente relembra amigos que 

tiveram ali com a gente, igual tem o Hélio Marques, que, às vezes, era 

companheiro de carregar. Nós vestíamos de apóstolos junto, nós carregava 

o Senhor Morto junto, nós carregava a Senhora de Nazareth, às vezes, junto. 

Então, há muitos e muitos anos,ele... faleceu ele, o irmão dele e um primo 

meu na Cachoeira de Santo Antônio... Não sei se ocê já ouviu falar? 
 

(Renata) Já...
 45

 

 

Carregar o andor, fazer memória de algumas pessoas, rezar pedindo a intervenção da 

Padroeira pelo bem dos amigos e do mundo, sinalizava a relevância dessa tarefa para Paceli. 

O leal comprometimento de Paceli com essa tarefa objetivava resguardar a sua história 

pessoal e da comunidade. 

 

Então, assim , ali a gente coloca essas pessoas, todos os anos, de pé, de frente. 

Pede pela salvação deles, que eles estejam gozando de verdadeiras alegrias lá 

no céu. A gente lembra de outras pessoas: de minhas avós, de meus avôs... a 

gente vai orando e pedindo a bênção, que elas estejam sempre ali presente, em 

cada passo da gente, em cada caminho. Qualquer que for o lugar que a gente 

esteja, que Ela esteja sempre protegendo da gente, porque a gente precisa muito 
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d´Ela mesmo. E é muito gratificante tá ali... eu só sei isso: é muito gostoso tá 

ali. É assim uma bênção... ocê... pra mim, eu sinto assim... que é uma coisa que 

eu nunca conseguiria não tá, entendeu? Eu não consigo não ficar lá... e... 

gosto... e sinto bem de vê as pessoas querer ir e pegar... Acho bonito. Acho 

bonito quando a pessoa tem aquela intenção de ir lá e carregar um pouquinho a 

Nossa Senhora...
 46

 

 

Lembrar das pessoas, para Paceli, coincidia com suplicar a companhia e o amparo 

destas para viver seu presente “em cada passo”, “em cada caminho”, que se estendia também 

a Nossa Senhora. Realizando essa tarefa na festa, Paceli dava-se conta da necessidade de Sua 

proteção. Carregando o andor, se tornava uma grande ocasião para reconhecer essa 

necessidade e para rogar por essa benção. 

 

[...] Então, é isso aí: é rezar, pegar com Deus, pedir pelos nossos irmão e 

enxergar a vida com os olhos de Deus, aprender a enxergar como Ele 

queria que eu enxergasse você e que você me enxergasse, não é isso? Deus 

queria que você vesse seus irmãos e a hora que ele tivesse errado: “ô, chega 

aqui, senta aqui comigo! Vão conversar, vão saí comigo, vão bater papo, 

vão jogar uma bola”...
 47

 

 

A tarefa entendida como uma oração e como uma mudança na maneira de enxergar o 

mundo: com os olhos de Deus. O chamado de Deus era este: que o próximo fosse acolhido 

assim como Ele o acolheria. Paceli, afirma que a deformidade no olhar humano, que insiste 

em ver com os próprios olhos, era o motivo principal dos erros provocados no mundo. 

Entretanto, Paceli carrega consigo o que o seu conterrâneo disse como algo que o determina 

mais do que todas as suas fragilidades. Tratava-se de uma marca que subsistia aos tempos, de 

um fundamento com o qual poderia viver a vida.  

 

[...] Mas, a gente, infelizmente, tem o defeito de querer vê com os olhos da 

gente. Então, as coisa errada do mundo, das pessoa, é isso aí. É o que o Seu 

João falou e deixou isso comigo, essa marca que, eu acho, que nunca vai 

apagar mais: eu vô tentar melhorar minha vida... fiquei sabendo disso essa 

semana, ele encabulou o Padre Ari de Freitas e me encabulou também com 

as palavra dele... E eu já sou encabulado com ele, pelas coisas que ele 

andava falando antes, da mulher... E depois que ele fala isso, eu vô tentar 

ver se eu enxergo as coisa como Deus gostaria que a gente enxergasse as 

coisa do mundo: não condenando, mas sempre querendo aceitar todos da 
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formas deles e sabendo que cada um deles pode... porque se eu posso pecar, 

o outro pode e eu num posso julgar meu pecado maior do que o dele nem ele 

pode julgar o meu maior que o dele também. Então, é dessa vi... é desse jeito 

que a gente vai chegar a um caminho certo, a um caminho que Deus 

gostaria que a gente chegasse. É isso aí que eu tenho pra dizer [risos]
 48

. 

 

Aquilo para o que Paceli foi chamado, através de sua tarefa concreta, tinha como ponto de 

partida o que Deus gostaria que ele fizesse: ver o mundo com os Seus olhos, com um olhar 

misericordioso. Olhar com os olhos de Deus: esse era o caminho da certeza, a condição para se 

chegar à verdade, cuja familiaridade e identificação com o modo de ver Divino era uma condição. 

 

Então, Nossa Senhora de Nazareth me traz nessa procissão d´Ela, com alegria 

de poder tá ali andando do lado d´Ela, cantando... Ela deve estar cheia de 

glória, com tantos filhos que... Todos voltados pra Ela. E gostaria muito é que o 

mundo transformasse dessa forma, enxergasse as coisas por esse lado, que 

entendesse um pouquinho quê que é amor da Virgem Maria, quê que é amor de 

Deus, quê que é amor de Jesus Cristo. Gostaria muito ainda de aprender mais 

ainda, eu gostaria de ser mais exemplo de vida. Eu gostaria muito de ser um 

exemplo de vida pras criança, pra outras pessoas. Deixar raízes... Igual meu 

pai, deixa tantas raízes pra gente, tanto exemplo, tanta coisa meu pai fez pra 

mostrar a gente o amor de Deus. Eu gostaria... apesar que eu não tenha assim 

facilidade para expressar, eu tenho assim carisma
49

. 

 

Realizando a tarefa, concretamente, emerge em Paceli o desejo de que todas as pessoas se 

voltem para Ela e desejem Sua glória, por meio da transformação pessoal. Essa mudança 

pressuporia a clareza do significado do amor de Nossa Senhora, de Deus e Jesus Cristo. 

Realizando esse trabalho, sentia-se impulsionado a reconhecer em si uma necessidade de ser 

exemplo de vida e deixar um legado que evidenciasse esse amor divino, assim como seu pai o fez. 

 

A gente tem que vê o mundo com os olhos de Deus 

 

(Renata) Como que ´cê acha que é viver esse trabalho, esse exemplo que Ela 

deu na sua vida? 
 

(Paceli) É gostoso, tá? É gostoso demais, faz a gente crescer muito, tá? Faz 

a gente, eh... puxa a orelha da gente muitas vezes, porque a gente é muito 

fraco, tá? E o mundo, o mundo não quer Deus... A gente tem que vê o mundo 

com os olhos de Deus, não é com os olhos da gente, porque a gente vê os 

defeitos, a gente vê os erros, a gente queria mudar os políticos, a gente 

queria mudar a maneira dos traficantes, dos assaltantes, dos estrupadores, 
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mas a gente tem que olhar como os olhos de Deus, que é Aquele que ama, 

Aquele que perdoa, Aquele que compreende, que, às vezes, aquilo tem que 

acontecer para a conversão de muitos, a gente não sabe a explicação da 

onde que vem. Então, assim, eu acho que a gente tem muito ainda que saber, 

muito, ainda que conhecer, pra gente dá exemplo de vida... eu perdi um 

pouco a meada, cê fez a pergunta... 
 

[...] É rico demais, é rico demais, é gostoso demais, é gostoso demais, é 

gratificante demais saber que ocê ama a Virgem Maria e que ocê ama a Deus... 

Eu queria ser muito mais, amar muito mais, eu queria assim ser muito mais 

simples, eu queria ser mais exemplo ainda, eu queria ajudar o mundo... Eu vejo 

muito erro, eu vejo assim muita coisa boba... trem pequeno que, às vezes, a 

pessoa pode mudar, a pessoa... o orgulho, as dificuldades da vida, talvez os 

exemplos de dentro de casa errado, tem dificuldade de pegar. Porque Deus está 

nas pequeninas coisas: os pequenos gestos é que faz você amar. Às vezes, um 

gesto simples de uma pessoa, você apega a ela. Às vezes, a pessoa faz de tudo 

pra sê simples e você não apega. [...] E aquela outra pessoa, ela não faz nada, 

ela tem um jeito, um olhar, sei lá, um sorriso, uma coisa simples, alguma coisa 

lá do coração, alguma coisa no te olhar, talvez no coração mesmo uma 

bondade, que ocê fala assim: “Puxa vida! Que coisa maravilhosa!”
 50

. 

 

A mudança não estava em ver o mundo com os olhos humanos que, enxergando as 

imperfeições e injustiças, pensavam as transformações a partir dos erros e defeitos 

identificados. A verdadeira modificação pessoal decorreria de um olhar marcado pelo senso 

do mistério presente, mesmo na injustiça praticada ou recebida; ou seja, a conversão 

implicava perdoar. O amor vivido por ele, na certeza de que até na transgressão e na violação 

tudo teria um sentido, chamava-se misericórdia. Essa forma de olhar o mundo, tão 

excepcional, coincidia com a humildade. Esta era a postura adequada para alcançar aquilo a 

que aspirava: amar mais, ser mais exemplo de vida, ajudar o mundo. 

 

Eu acho que a minha vida tem que ser aqui 

A gratidão de Paceli ratifica a necessidade de testemunhar aquilo que recebeu para 

além das fronteiras de Morro Vermelho. Entretanto, reconhece que essa transmissão não seria 

fácil em locais culturalmente diversos. 

 

Então, é muito gratificante. É até... eu acho que a gente precisa até de ajudar 

muita gente a conhecer isso, que, às vezes, muita gente não conhece. 

Principalmente lá fora, eu vejo muito isso. Eu, por exemplo, tenho inúmeros 
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colega, que eu não consigo transmitir o que eu transmito aqui, por exemplo. Eu 

chego aqui e sinto dentro da minha casa, igual eu te falei. Todo mundo me ama 

e eu amo todo mundo, eu não tenho raiva de ninguém aqui, ninguém aqui tem 

raiva de mim. E, por exemplo, em Belo Horizonte, nem os vizinhos tem tempo 

pra você, faz questão de você e nem eu também faço muita questão... É uma 

coisa assim diferente, que eu não entendo por quê. Eu também não consigo, não 

posso acusar eles. Eu sinto assim vazio, eu não sinto bem, lá. E aqui eu sinto 

dentro da minha casa... Eu acho que a minha vida tem que ser aqui...
 51

 

 

Paceli sentia-se em casa na sua cidade natal, diferentemente da maneira como 

acontecia em Belo Horizonte: eis o primeiro obstáculo à sua missão extramuros. O 

relacionamento no cotidiano, marcado por uma familiaridade e acolhimento, contrário ao 

ambiente urbano da capital, no qual prevalecia a estranheza e a indiferença, fazia Paceli 

sentir-se vazio e pouco à vontade em Belo Horizonte. Diante dessa constatação, Paceli tinha a 

impressão de que a sua vida tinha que se realizar naquela vila. 

 

Aqui eu aprendi muito a amar... que a vida é muito boa e que compensa o amor 

Nascer em Morro Vermelho, para Paceli, permitiu que aprendesse certo modo de viver. 

 

Então, assim, eu tenho muito que agradecer a Deus, primeiramente, he... uma 

coisa que eu até falo que num tem nada a ver relacionamento com Deus, mas é 

primeiramente, agradeço muito a Deus por ter nascido nesse lugar. Aqui eu 

aprendi muito a amar, aqui eu aprendi muito a ser irmão, a ser amigo, ser 

companheiro, apesar dos meus erros qu‟eu tenho erro e defeito, mas eu aprendi 

que a vida é muito boa e que compensa o amor e já aprendi que esse aqui é o 

meu lugar. Eu tô em Belo Horizonte há vinte e... uns vinte quatro, vinte cinco 

anos, mas minha vida é aqui. Gosto de lá porque eu dependo de lá, mas amor é 

aqui. Amo aqui, amo esse povo daqui, acho lindo o trabalho da igreja deles, 

peço a Deus que num deixe isso jamais acabar
52

. 

 

Através da convivência com os familiares e pessoas da comunidade, bem como de 

gestos e festas propostos naquela região, Paceli deu-se conta de que aprendeu determinados 

valores que marcaram a sua vida, como: amar, ser irmão e companheiro, apesar de suas 

imperfeições humanas. Esse reconhecimento lhe permitia compreender que tinha um lugar. 
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O discernimento entre as atitudes de respeito e consideração identificadas em Morro 

Vermelho, em contraposição àquelas vividas na capital, delineava a importância de sua cidade 

natal, para Paceli, e o seu desejo de que Deus conservasse aquele povo. 

A consciência de ser afortunado por ter nascido num lugar onde a devoção era vivida 

com o coração, presente na maneira como as pessoas viviam o seu cotidiano buscando acolher 

o outro, deixava Paceli grato. 

 

Eu acho que sou privilegiado por ter nascido num lugar com pessoas tão lindas, 

pessoas tão devo... que têm tanta devoção. Então, eu tenho muita alegria a hora 

qu‟eu chego dentro dessa igreja e vejo essas pessoas idosas, essas velhinhas 

rezar com o coração, com o coração. Isso é, assim, muito recebido aqui. Eu 

chego aqui e cada pessoa quer me levar pra dentro da casa deles, cada pessoa 

quer me dar um agrado, cada pessoa quer fazer uma coisa pra me ver eu feliz. 

Tenho inúmeros afilhados, cada dia eu ganho mui... mais afilhados, então eu 

sou uma pessoa, assim, tão agradecida a Deus qu‟eu num... eu não sei, eu não 

sei expressar... eu não sei expressar a gratidão pelas pessoas tão maravilhosas 

desse lugar. Eu aprendi que aqui, realmente, é vida, que aqui é a minha vida, 

que as pessoas daqui pertencem a mim, que eu também pertenço a eles e que 

eles são muito gostosos, qu‟esse lugar é gostoso demais da conta. [...] E adoro 

meu pai, minha mãe, meus irmãos, adoro meus sobrinhos, meus afilhado, 

Morro Vermelho e os amigos. E, acho muito lindo que as pessoas conhecem a 

Deus verdadeiramente, porque Deus é tudo na vida de cada um de nós. A gente 

sem Deus não pode chegar a lugar nenhum
53

. 

 

A gratidão pelas pessoas daquele local, fundamentada na convivência com elas, 

possibilitou a Paceli compreender que aquele era o seu lugar. Conhecer a Deus significou, 

para Paceli, ganhar vida, ter um lugar e um amparo seguro para se trilhar o cotidiano. 

 

4.5. Pertencer, assim, de coração 

Pertencer de coração tratava-se de viver uma experiência de filiação, primeiramente, a 

um único pai, Deus. A ligação original entre todas as pessoas se daria pela relação de 

parentesco com Deus. Morro Vermelho se assemelharia a uma casa, um lugar geográfico, 

delimitando a concretude física dessa pertença.  
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Eu... Pertencer, assim, de coração; porque... A gente pertence, todo mundo, 

a Deus. Eu acho que todos nós somos filhos dum Pai só. Então, eu acho 

assim: é como se fosse a minha casa... [...] Não... É como se fosse a minha 

casa, tá? Eu chego aqui, parece que eu tô chegando dentro da minha casa, 

uma casa assim que parece que tem anos que eu não entraria, num entrei 

nela, porque ela tava com portas fechada. Então, quando eu fico muito 

tempo sem vim aqui, parece que abriu a porta da minha casa, que eu tô 

chegando dentro do meu lar. Eu sinto assim bem, como se fosse um 

pedacinho do céu, que eu queria tá...
 54

 

 

A imagem que Paceli utilizou para descrever essa casa, possivelmente por não residir 

na vila, era de alguém que, adentrando-a, encontraria uma porta aberta. Essa é a representação 

da sua experiência de acolhimento em Morro Vermelho, considerado por ele como “um 

pedacinho do céu”. 

Se Deus era o pai único de todos, Morro Vermelho sua casa, as pessoas que ali 

residiam eram consideradas a sua família. 

 

[...] Então, é assim: é um pedacinho do céu, para mim, é a alegria, porque... 

eu sinto assim, que o pessoal aqui é como se fosse a minha família... como, 

não, é a minha família e sinto também ser filhos deles. Então, os velhinhos, 

os idosos, as crianças... eu adoro chegar, dar um abraço, ir na casa deles, 

visitar... Meus afilhados, se eu passar e num vê os meus afilhados, não 

visitei Morro Vermelho, num vim aqui, entendeu? Se eu não for na casa dos 

meus compadre, dá um abraço nos meus compadre, eu não vim aqui, eu não 

sinto bem, eu acho que tá faltando alguma coisa... [...]  
 

[cumprimentando alguém: Tá bom? Beleza, Helena?]
 55

. 

 

Paceli exaltou a necessidade de convivência com a sua família, de maneira muito 

simples: por meio de gestos de afeição e de visitas aos compadres e parentes. Habitar essa 

casa significava compartilhar a vida com aquelas pessoas. 

A convivência familiar era um relacionamento marcado pela afeição, intimidade e 

familiaridade, trocados reciprocamente: eles fazem parte de sua vida, de seu coração. 

 

Então, da outra forma, também eles, quando eu não vou na casa deles, eles 

reclama: “puxa vida! Mas, ´cê veio aí, não foi lá em casa!”. Então, a gente 

faz parte já. A gente faz parte duma... Igual, por exemplo... num vô dizer... 

num é tão assim... mas, é... Quando ocê casa, sua esposa não faz parte da 

sua vida? Você já num faz parte da vida d´ela? Seus filhos num faz parte? 
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Então, assim: o povo quando te ama, faz parte do seu coração; ele é tomado 

pelo seu coração e você também é tomado pelo coração deles... [...] Então, é 

recíproca. Então, é nessa parte que eu falei que eles faz parte da minha 

vida, porque eles tão na minha oração... quase todos os dias da minha vida, 

eu rezo, eu oro por esse lugar, pelas pessoas... num vô dizer separadamente 

por cada um, mas quas... Eu sempre oro e coloco Morro Vermelho e 

algumas pessoas, que, assim, que é mais de frente, eu coloco. E tenho 

certeza que eles também tão sempre orando por mim, torcendo por mim
56

. 

 

Paceli utilizou o sacramento do matrimônio para explicitar o que seria uma ligação 

recíproca, na qual a vida das pessoas tem um significado, um valor incondicional, e a oração 

como o instrumento fundamental de demonstração de zelo por Morro Vermelho e pelas 

pessoas residentes naquela vila. 

A pertença de coração, assim, seria marcada pelo fato de que todos possuem uma 

mesma e única origem, pela existência de um local concreto, onde se compartilharia o 

desenvolvimento da vida, e pela convivência afetiva e acolhedora que favoreceria o 

aprendizado e o crescimento singular. 

 

Dessa forma que eu acho que eu pertenço a eles de coração, de amor. Dessa 

grandeza que é esse lugar. Do jeito que eles me recebe, com toda a alegria. 

Então, eu acho que é dessa parte que eu acho que eu pertenço um pouco a 

eles e eles um pouco a mim
57

. 

 

Morro Vermelho era mais do que um lugar delimitado geograficamente; ali a vida se 

expressava de uma maneira nobre e alegre. E a existência dessa grandeza e júbilo manifestava 

o seu pertencimento. 

 

A grandeza espiritual que é esse lugar 

A dinâmica do pertencimento, explicitada por Paceli, não seria suficiente para explicar 

a permanência no tempo daquele distrito. A sua grandeza espiritual, sim, era o que 

salvaguardava aquele lugar. 
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(Renata) Quando ´cê fala assim dessa grandeza daqui, quê que ocê quer 

dizer com isso? 
 

(Paceli) A grandeza... 
 

(Renata) A grandeza desse lugar?!... 
 

(Paceli) ... espiritual. A grandeza espiritual, a grandeza do amor de Deus, a 

presença realmente da Virgem Maria. Quantas pessoas simples! Quantas 

pessoas tão lindas! Quantas pessoas que são incapazes de falar qualquer coisa 

que seje pra mi magoar, qualquer coisa que seje pra mi ferir, um palavrão que 

escandaliza, que se... seriam capazes de escandalizar os olhos duma criança. 

Que... são pessoas que respeitam verdadeiramente Deus no s... na sua mente, no 

seu corpo, no seu coração, na sua vida, em todas as partes da sua vida, a 

pessoa procura se preservar aquilo que Deus quer: o respeito. Então, eu assim, 

eu admiro demais, eu admiro muito, eu acho muito lindo essas pessoas que 

vivem pra amar, que entrega de coração e alma
58

. 

 

Essa grandeza espiritual era o que gerava a existência de Morro Vermelho, bem como a 

sua maneira de existir. E o que a edificava era a presença do amor de Deus e da Virgem Maria. 

O fundamento construtivo desse amor divino expressava-se por meio do 

relacionamento entre as pessoas daquela comunidade, no como concebiam o seu corpo, o seu 

coração, a sua vida, alimentados por esse amor de Deus e pelo que Ele queria: o respeito. Este 

se traduzia, sobretudo, no amor, ou seja, na dedicação integral de toda a vida para amar. 

 

[risos] Acredito que aqui é a minha casa. Ela já demonstrou isso pra mim. 

Porque eu sou alegre, eu gosto de sair, eu gosto de dançar... tocar música, 

cantar, brincar, visitar, e lá eu não sei sair de dentro da minha casa... E lá 

[Belo Horizonte] eu não sei sair de dentro da minha casa... não sei... não 

consigo... não confio em ninguém lá... Não é assim – “em ninguém” –, eu sei 

que existe muitas pessoas maravilhosas ali dentro, sei que existe muita gente 

boa, sei, tenho certeza disso... [...] ... mas, lá é uma vida corrida, uma vida 

diferente, não é igual aqui, não. Nem é uma vida pra quem quer viver, a 

amar a Deus e encontrar todas as portas abertas pra servir a Ele
59

. 

 

A maneira como Nossa Senhora confirmava essa pertença de Paceli a Morro 

Vermelho estava relacionada à sua sensação de bem-estar e a sua liberdade de expressão; em 

contraposição, a vida na capital, que não se ordenava pelo amor a Deus e pela sua devoção, 

cuja desconfiança disseminada entre os relacionamentos era, para Paceli, uma grande 

dificuldade; embora afirmasse a existência de boas pessoas naquele local. 
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Eu tenho certeza que Ela guarda esse lugar 

Em Morro Vermelho, local sustentado pelo amor de Deus e da Virgem de Nazareth, 

Paceli fez a experiência de sentir-se certo de Seu cuidado e Seu carinho, expressão de afeto 

esta vivenciada em unidade com as demais pessoas daquela comunidade. 

 

Ó... é um... uma coisa que a gente que criou e aprendeu a amar Ela, tá? 

A gente chega aqui dentro, a gente sente proteção... parece que ocê... é 

igual eu te falei: “eu tô dentro da minha casa”. Eu tenho certeza que Ela 

tá, que Ela guarda esse lugar, eu tenho certeza que Ela toma conta das 

pessoas, que Ela realmente administra esse lugar, tá? E, eu tenho certeza 

que todos nós aqui sentimos a mesma coisa, o mesmo carinho d´Ela... 

Ela tem muito carinho com nós... não é a nos... Eu falo Nossa Senhora de 

Nazareth, porque é a padroeira daqui, é a Virgem Maria, Ela tem muito 

carinho com as pessoas d´Ela. Então, Ela... dá a gente assim uma 

tranqüilidade muito grande, dá a gente assim uma alegria muito grande 

de ter nascido aqui... e a alegria maior que eu te falei é no sentido de ter 

conhecido Deus aqui, ter conhecido Deus através das palavras dos meus 

pais que amava Ela, ter conhecido Deus através do sentido do amor da 

Virgem Maria, ter conhecido Deus através da oração, através das festas 

d´Ela, dos exemplos que Ela deixou, no trabalho bonito que Ela 

implantou, a viver pra servir a Deus, falando pra Deus igual Ela falou: 

“Eis aqui a escrava do Senhor”. Se Ela própria falou... “Eis aqui a 

escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa Palavra”, é porque 

Ela era realmente uma pessoa grande, uma pessoa que tinha um Deus 

muito grande dentro do coração
60

. 

 

A satisfação e gratidão por ter nascido naquele lugar estão ligadas à forma como 

Paceli conheceu a Deus. A familiaridade com a vida de Maria significou aprofundar o sentido 

de Seu amor expresso nos exemplos que Ela deu e na Sua simplicidade em aceitar, confiar e 

se dedicar, integral e incondicionalmente, ao serviço de Deus. 

Segundo Paceli, essa autenticidade alcançada dentro de si, exemplificada na postura da 

Santa, confiando-se ao objeto de seu amor, com simplicidade, certa de seu valor, indicava um 

coração tomado por esse amor: ali habitava Deus. Assim, tocada em seu centro, essa pessoa estaria 

pronta para servir e gerar formas de amor que transformassem o ser humano, como a Padroeira. 

 

Quando a pessoa chega a essa verdade, dentro do seu coração, que ele 

se entrega a Deus... [Tá bom? - cumprimentando alguém que passou]... 

quando ele chega a se entregar a Deus duma forma tão simples, mas de 
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tanto valor, tão grande, é porque realmente Deus está ali morando... fez 

uma morada dentro do seu coração. Então, essa pessoa está prestes a 

servir a humanidade, essa pessoa está prestes a servir os amigos, ela tá 

prestes a criar alguma forma do amor, a criar alguma coisa pra te 

transformar. Então, eu acredito que Nossa Senhora, Ela zela por esse 

pessoal aqui. Eu acredito que Ela é realmente a nossa medianeira de 

todas as graça, que Ela intercede a Deus por cada um de nós. Então, eu 

que sou pai de família, eu tenho certeza que Ela também está zelando 

pela minha família, tá? Como Ela zelou pelos meus pais. Hoje, Ela zela 

por cada um de nós. Então, nesse sentido é que eu sinto muito bem 

dentro da minha casa, porque eu sinto a presença das pessoas mais 

importantes. E a primeira presença que eu sinto dentro dessa casa de 

Morro Vermelho, é a presença de Deus, é a presença de Jesus Cristo, é a 

presença da Virgem Maria, de muitos santos...
 61

 

 

Deixando-se tocar pela Padroeira, pelo seu amor-serviço, expresso em tantas formas 

citadas por Paceli, o amor supremo de Deus poderia alcançá-lo. Atingido por esse amor, seria 

inevitável que ele o propagasse, favorecendo mudanças. Essa é a forma como a Padroeira zela 

por todos: intercedendo a Deus por cada um, protegendo e difundindo esse amor.  

A pertença de Paceli, caracterizada pelo “sentir-se bem em casa”, decorria, sobretudo, do 

reconhecimento de pessoas, valorosas, que eram para ele sinal evidente desse Amor. E Deus, Jesus 

Cristo e Nossa Senhora eram os primeiros que se encontravam na porta, esperando por ele chegar. 

 

4.6. Síntese: Paceli 

“Eu agradeço muito a Deus por ter nascido nesse lugar 

Aqui eu aprendi a amar” 

Através da religiosidade presente na maneira como seu pai trabalhava, da forma como 

suas avós participavam da missa e cuidavam da Padroeira, do jeito como as professoras e 

catequistas se preocupavam com a sua educação, Paceli afirma ter aprendido muito com essas 

pessoas, que ele considera seus exemplos. Por meio desse aprendizado, são as suas referências 

que começam a se delinear, bem como o contato inicial com Nossa Senhora, Jesus Cristo e os 

santos, através dos quais experimenta um amor que diz ser eterno. 

                                                           
61

 Pinheiro (2001), op. cit. 



Capítulo 04 – Análise da entrevista com Paceli 

 

 

 
131 

Os momentos litúrgicos e festivos foram essenciais para a sua familiaridade com a 

vida da Santa, nos quais tomou conhecimento da excepcionalidade daquilo que aconteceu na 

vida de Maria. A Sua maternidade era evocada como sinal sublime de Sua entrega a Deus, 

bem como de Seu amor incondicional a Jesus Cristo. Os gestos de perdão e serenidade 

também despertam o interesse de Paceli pela Padroeira. 

Na comunidade, Paceli encontra seus modelos nas pessoas simples, cujas atitudes 

estão associadas à presença do Divino. Por meio dessa convivência com os conterrâneos, ele 

identifica um amor verdadeiro guiado pela maneira como Jesus Cristo e Nossa Senhora 

viveram suas vidas e missões. 

Mas, através dos milagres que aconteceram na vida de Paceli, esse amor de Nossa 

Senhora por ele se torna evidente: ao relatá-los, expõe como vai ganhando confiança na 

Padroeira, que vai moldando o seu olhar para os fatos cotidianos, por meio do reconhecimento 

do triunfo da Virgem de Nazareth e de Deus sobre as circunstâncias negativas e perigosas que 

aconteceram em sua vida, expressão máxima de Seu amor. Isto atesta a intercessão do Divino 

em seu dia-a-dia como uma companhia fiel e amorosa. Essa maneira de observar a realidade 

consolida-se em contraposição à idéia de coincidência ou acaso. 

Essa visão de mundo, portanto, permite a Paceli compreender que, através dos fatos 

cotidianos, Nossa Senhora busca, incondicionalmente, lhe mostrar os caminhos mais 

adequados para alcançar o que ele almeja – ser um exemplo –, apesar da fragilidade de sua fé. 

Essa é a grande expressão de amor da Padroeira, que faz Paceli experimentar o perdão e a 

grandeza de Seu amor, despertando nele o desejo de ser uma pessoa melhor. 

É com essa mesma visão de mundo que Paceli descreve o que significa carregar o 

andor da Padroeira, em ocasião da festa: tem certeza de que é Ela quem o atrai para aquela 

função. Realizando esse gesto, cedendo a essa atração e relacionando-se com Nossa 

Senhora através de seus pedidos de proteção para pessoas significativas, Paceli resguarda 
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a memória pessoal e de seu povo, sem a qual não seria nada. Entretanto, essa atração não 

encontraria uma resposta se ele não desejasse contribuir para a festa. Assumir a tarefa 

tinha como condição a sua livre iniciativa. 

A tarefa coincide com um chamado, para Paceli: a presença da disponibilidade em 

ajudar já é um sinal de sua escuta e não seguir esse pressentimento significa, por sua vez, 

fechar os ouvidos Àquela que o chama. O chamado também se caracteriza pela expressão 

de uma preferência, ou seja, por uma escolha que se define pela oportunidade em assumir 

uma responsabilidade, quando tantos outros teriam igual ou maior capacidade do que ele. 

A dinâmica do chamado pode ser descrita da seguinte maneira: escuta, persistência do 

desejo em contribuir e espera do momento adequado para aceitá-lo. O fruto que se colhe 

dessa dinâmica de comprometimento é a satisfação pessoal e a familiaridade com a forma 

como Deus olha para tudo e todos. 

Assim, a tarefa, para Paceli, é uma oração e a sua realização leva à conversão na forma 

como ele enxerga o mundo – “com os olhos de Deus” –, coincidindo com o Seu chamado: 

acolher o outro assim como Ele o acolheria. 

Por isso, Paceli testemunha, através da realização da sua tarefa na festa, instigado pelo 

desejo de que as pessoas precisam conhecer o significado do amor da Virgem Maria, a vitória 

de seu olhar para o mundo e para as pessoas, não determinado pelos defeitos e injustiças, mas 

tomado pelo amor da Santa, que é perdão. 

Nesse sentido, a tarefa tem um sentido missionário, para Paceli; e a sua inquietação 

por quem irá substituí-lo revela-se na sua preocupação de que o processo de sucessão deve se 

apoiar em uma decisão livre por parte do herdeiro da sua função. 

Ser esse olhar no mundo, um olhar de misericórdia – “ver o mundo com os olhos 

de Deus” –, através de pequenos gestos que criam formas do amor, é a real tarefa de 

Paceli, que é acompanhada da consciência de suas dificuldades em testemunhar esse modo 
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de viver em locais que não se guiam pelo amor a Deus. Essa constatação paradoxal enseja 

a sua pertença a Morro Vermelho. 

Para Paceli, pertencer de coração, significa reconhecer-se grato por ter nascido em Morro 

Vermelho e ter aprendido o amor da Virgem e de Deus. Assim, a pertença significa: ter uma 

origem única para todos – todos são filhos de Deus –; dar-se conta de que possui uma casa – um 

local concreto no qual pode compartilhar essa maneira de viver –; crescer dentro de uma 

convivência afetiva e acolhedora. Entretanto, Paceli tem consciência de que o amor de Nossa 

Senhora e de Deus é a “grandeza espiritual” que sustenta aquele lugar. A Padroeira guarda Morro 

Vermelho intercedendo, protegendo e propagando o Seu amor a cada um. A expressão desse 

amor, experimentado na convivência comunitária, testemunha a Presença que está entre eles. 
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Capítulo 05 

Experiência-tipo do pertencer 

 

Nas três entrevistas identificamos uma essência comum que descreve como acontece a 

experiência do pertencer, como uma forma de conceber a si mesmos: “conhecimento, 

verificação e relacionamento pessoal com Nossa Senhora de Nazareth” e “do relacionamento 

pessoal com Nossa Senhora de Nazareth, nasce a construção da festa”. 

 

5.1. Conhecimento, verificação e relacionamento pessoal com Nossa Senhora de Nazareth 

Para os entrevistados o contato com Nossa Senhora de Nazareth, conteúdo da tradição 

dessa comunidade, inicia-se, temporal-espacialmente, através do relacionamento com um 

“tu”. Este é representado, sobretudo, pelas figuras parentais e pela comunidade; a relação 

entre eles se encontra enraizada num contexto marcado pela religiosidade popular, expressa 

pela devoção à Santa e pela festa que comemora sua natividade. 

Participando da vida da família e da comunidade, bem como dos gestos tradicionais, 

os entrevistados adquirem um maior conhecimento sobre a Padroeira. E por meio do 

compartilhamento desses momentos significativos para os parentes e a comunidade, eles 

descrevem como desse “tu” chegam ao relacionamento pessoal com Nossa Senhora. 

 

5.1.1. Convivendo e compartilhando a vida com os familiares: a experiência de seguir 

A família se apresenta como a principal intermediária entre a cultura na qual se 

encontra inserida e os seus descendentes. Ela é uma instância fundamentalmente educativa, 
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que comunica e doa à geração póstera algo de valoroso, através da forma como vive a 

responsabilidade na festa, os valores familiares, o trabalho e o cotidiano na vila. 

A maneira como esses familiares vivem o dia-a-dia marcado pela devoção local é o 

primeiro aspecto que desperta a atenção dos depoentes. A preparação para a festa, bem como 

o momento de sua realização, as práticas para-litúrgicas, assim como as litúrgicas, o trabalho, 

os diálogos, são ocasiões que delimitam a convivência entre os parentes e os entrevistados. 

A infância é o período no qual esse envolvimento se inicia. Os locais variam de acordo 

com a dinâmica familiar de cada um: a igreja, a própria casa, regiões de Morro Vermelho e 

ocasiões da festa são mencionadas como espaços através dos quais eles são tocados pela 

religiosidade popular vivida pelos familiares. 

Nessa convivência, os entrevistados, vendo a maneira como os seus familiares se 

envolvem com a festa ou com outras atividades, identificam um valor naquelas formas 

diversificadas de participar das atividades locais, cotidianas e laborais, ou seja, reconhecem 

algo importante, que os estimula a seguirem os passos de seus familiares. 

Assim, Biló, acompanhando o pai na festa, é requisitado para auxiliá-lo. Em diversas 

situações, com a ajuda do pai, ele aprende algo sobre as tarefas realizadas na festa, nas quais a 

companhia de seu genitor é fundamental para a aprendizagem daquelas funções. Seguindo-o, 

Biló sente-se provocado e fica muito curioso em descobrir o significado daquelas práticas. 

Beatriz, por sua vez, crescendo em um ambiente familiar que evocava Nossa Senhora 

constantemente como Aquela que “ajuda” e “protege”, vê a disponibilidade de seu pai e de 

sua mãe para ajudar nos trabalhos da igreja: eles servem com alegria e incondicionalmente a 

igreja local. Ela se dá conta da prontidão de seus pais em oferecer-lhe “tudo de bom” e sente-

se agradecida pela presença deles nesse momento da infância. 

Paceli, convivendo com seus pais e avós, ajudando-os nas atividades nas quais era 

convidado, experimenta o carinho, a paciência e a escuta, quando ele os interroga. Ele se 
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admira por aquela maneira de viver, que lhe mostra como sua avó cuida com zelo da 

Padroeira e como a fé de seu pai em Deus, em Nossa Senhora e nos Santos incide em sua 

vida, através dos milagres que lhe aconteceram. 

Por meio dessa convivência e desse compartilhamento cotidiano com os familiares, os 

entrevistados são atraídos por “algo” presente naquela maneira de se envolver com a vida, que os 

estimula e os provoca a se dedicarem às tarefas nas quais os seus familiares estão comprometidos. 

 

5.1.2. Envolvendo-se na vida comunitária, cresce a familiaridade com a vida da Santa 

Compartilhando a vida com os seus familiares, gradualmente os entrevistados são 

integrados à vida comunitária de Morro Vermelho, cujo modus vivendi está alicerçado na 

devoção mariana.  

O contato com Nossa Senhora de Nazareth ocorre também através do convívio diário e 

freqüente com a maneira como seus parentes e os demais moradores se envolvem com a 

tradição local: por meio de serviços prestados à igreja, de celebrações litúrgicas, de reuniões 

que favorecem reflexões sobre a vida de Maria, de leitura das escrituras, de momentos 

festivos, os entrevistados relatam ser inseridos na vida cultural de Morro Vermelho. 

Envolvendo-se cotidianamente com a comunidade, eles são impelidos a perguntar as 

razões de alguns gestos realizados pelos romeiros. “Mexendo com a festa”, Biló vê pessoas 

que se encontram em alguma situação difícil, pedem “graças” a Nossa Senhora e, alcançando-

as, aumentam a sua fé na Padroeira. Assim, emerge a compreensão primordial de que aquele 

evento é “mais do que uma festa”. 

Surpreendendo-se com a participação dos devotos na realização dos serviços da igreja, 

Beatriz vê como essa dedicação vale a pena. Para ela, isso se deve à presença da Santa, que 

atrai as pessoas para Si. Dessa maneira, a vida de Maria se torna um ponto de interesse para 

essa entrevistada. As ocasiões que chamam a sua atenção para a Padroeira são os momentos 
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comunitários, tais como as celebrações litúrgicas, leitura das escrituras, reflexões no Círculo 

Bíblico, diálogos cotidianos com o pároco da vila. Percorrendo a vida da Padroeira, Beatriz 

começa a se dar conta daquilo que quer para a sua vida: “ser boa” e imitá-La. 

Vendo o comprometimento de suas avós e de seu pai, Paceli se depara com o valor da 

festa do Natal e da maternidade de Nossa Senhora para eles. Experimentando o cuidado 

oferecido por seus familiares, aproxima-se da Santa, incrementando o seu interesse por 

conhecê-La. Posteriormente, a observação das atitudes de doação incondicional de certos 

moradores de Morro Vermelho permite-lhe realizar associações com as ações da Santa, 

fazendo-o sentir-se agradecido. 

Através de observações na comunidade, perguntas e pensamentos gerados no contato 

com os moradores, bem como através do reconhecimento de exemplos a serem seguidos 

dentro de Morro Vermelho, os entrevistados começam a se familiarizar com a vida e a ação da 

Santa no cotidiano das pessoas. 

Eles são atraídos por esse modo de viver o trabalho, a responsabilidade, os problemas, 

o sofrimento e a aflição, a construção da festa, os relacionamentos, o cuidado com o outro, 

que lhes parece diferente e orientado explicitamente pela presença de Nossa Senhora de 

Nazareth
1
, intercessora fiel daquelas pessoas que rogam a Ela. 

 

5.1.3. Verificando a proposta na própria vida, acontece o relacionamento pessoal com 

Nossa Senhora de Nazareth 

O envolvimento dos entrevistados com a festa e os costumes tradicionais, é, portanto, 

uma maneira de conhecer a Santa. No entanto, é através da verificação pessoal da Sua 

presença que esse contato transforma-se em um relacionamento. 

                                                           

1
 A ampliação da convivência dos entrevistados, integrando família, moradores, instrumentos tradicionais, já lhes 

favorece uma compreensão mais precisa do princípio orientador da vida das pessoas mencionadas pelos 

moradores como suas referências; ainda que não estivesse interiorizado, para eles, o ponto unitário da 

comunidade: Nossa Senhora de Nazareth. 
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Reconhecendo os traços inconfundíveis de Nossa Senhora: a ação de rezar como sinal 

da Sua presença 

Por meio da observação de bênçãos, de pedidos e das orações marianas feitas pelos 

moradores, pelos romeiros e do testemunho de graças e milagres concedidos pela Padroeira 

aos seus devotos, os entrevistados intuem que é Nossa Senhora de Nazareth que vem até eles, 

suscitando o pedido. 

Diante de uma situação difícil, os entrevistados vivem uma necessidade premente ou 

um desejo, acrescidos da própria impotência para encontrar uma possível solução. Eles são 

impelidos a pedir ou a rezar, estimulados pelo reconhecimento de uma força que motiva a 

realização essa atitude. 

Essa força súbita e intensa é reconhecida como “algo” externo a eles, levando-os ao 

reconhecimento de uma presença imediatamente relacionada a Nossa Senhora de Nazareth; 

uma vez que a tradição, permitindo-lhes uma familiaridade com a vida de Maria, facilita a 

distinção dos traços inconfundíveis da Sua presença e de Sua intervenção. 

 

Arriscando na proposta da tradição, acontece a experiência da certeza: gratidão e satisfação 

A convivência com a tradição permite-lhes testemunhar as graças alcançadas por 

outras pessoas, que se encontram apoiadas na certeza de terem sido atendidas pela Santa. 

Entretanto, essa experiência se torna uma certeza pessoal quando, diante de uma dificuldade, 

mesmo sem compreender ao certo como esta se resolverá, os entrevistados arriscam-se na 

proposta que testemunharam: recorrer à Padroeira através de orações e preces. 

A vivência de uma necessidade específica e concreta, por exemplo, a inconstância da 

saúde da filha de Biló, o desperta para a ineficiência das intervenções medicamentosas, uma 

vez que ela não melhora: “a menina só desmaiava”. Esse fato o faz afirmar que aquela 
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estratégia não estava certa e o faz buscar um meio justo para a cura de sua enfermidade: “Fiz 

um pedido para Nossa Senhora [...]. Ela não vai mais ter esse problema”.  

Tais ocasiões cotidianas, mediadas pelo contato com a Padroeira, através das preces e 

das orações, fazem emergir algo do qual se precisa. A resolução do problema em si passa para 

segundo plano, como exemplifica Paceli ao descrever o momento em que quase morreu 

afogado: mais do que ser salvo de uma situação de perigo, ele se percebe amado pela 

Padroeira, ao sair ileso de uma enrascada. O pedido atendido confirma a Presença, mas, 

sobretudo, afirma uma preocupação autêntica com a sua existência. 

Dar-se conta da efemeridade da vida e da fragilidade humana e ao mesmo tempo 

compreender que a vida não passa e que tem um significado, como diz Beatriz, evidencia que 

a companhia da Virgem é correspondente. Essa certeza é alcançada na comparação que 

Beatriz realiza entre a vida de Maria e a sua própria, reconhecendo a excepcionalidade 

incomum de Sua doação a Deus, aceitando ser a mãe de Jesus Cristo e possibilitando que 

viesse ao mundo a Salvação para todos. 

A dinâmica da certeza liga-se à consciência das próprias incapacidades e à 

mobilização em direção à Padroeira mediada não tanto pelas circunstâncias externas, mas pela 

maneira como estas despertam os entrevistados para as suas necessidades, imprevisivelmente, 

fazendo-os reconhecer a imprescindibilidade da Sua presença naquela situação. Dessa 

maneira, os entrevistados verificam pessoalmente a hipótese dada pela tradição: Ela é alguém 

que verdadeiramente está presente, de uma forma atenta, respondendo às suas reais 

necessidades, que não necessariamente coincidem com aquilo que os depoentes imaginam 

como uma possível resolução. 

A certeza é atingida uma vez que, dirigindo-se a Nossa Senhora, os entrevistados 

sentem-se perscrutados em seus desejos, tomando conhecimento deles, ao mesmo tempo em 

que possíveis caminhos se tornam mais claros para as situações aparentemente insolúveis, 



Capítulo 05 – Experiência-tipo do pertencer 

 
 

 

 
140 

quando recorrem à Padroeira. A expressão máxima dos depoentes se manifesta na gratidão à 

Virgem de Nazareth. 

Dessa maneira, eles se sentem fortalecidos para enfrentar as adversidades, mediante a 

compreensão daquilo que lhes cabe como responsabilidade e dos limites situacionais e 

pessoais, vividos na certeza de que Nossa Senhora é uma companhia correspondente. Certas 

situações – impasses, injustiças, tribulações, incapacidades, solicitações, responsabilidades, 

necessidades – são encaradas na convicção de que Nossa Senhora está presente, ampara e 

intercede em seu favor. E o relacionamento com a Padroeira ocorre estimulado por esses 

acontecimentos súbitos e imprevistos, explicitando, para os entrevistados, suas necessidades. 

 

A certeza alcançada na verificação da tradição coincide com uma maneira de 

conceber a si mesmo e gera um modo de conviver – “para mim e para o outro” 

A certeza alcançada gera um modo de viver e de conviver plasmado pela gratidão e 

pela satisfação provocadas pela mudança que se introduz na vida dos entrevistados ao se 

relacionarem com a Padroeira. 

Na convivência com Nossa Senhora, os entrevistados percebem o que mais precisam: 

que uma determinada situação seja justa, que a pessoa seja boa e amada. A consciência de que 

são constituídos por essas necessidades não apenas aumenta o desejo de realizar essas 

exigências em todas as dimensões do próprio viver – relacionamentos, trabalho, momento da 

festa, entre outros –, cada vez mais e com mais profundidade, como se transforma no 

parâmetro primordial com o qual manejar tudo o que está presente em seu dia-a-dia.  

Assim, a relação entre as pessoas é conduzida pelo fato de que eles têm algo em 

comum: todos precisam de graças, de que a vida seja transformada e se torne melhor, de 

conhecer o amor. Esse modo de interagir torna-se explícito, sobretudo, na maneira como 

trabalham na festa da Padroeira. Esta é concebida, inclusive, como um momento em que se 
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pode oferecer uma possibilidade de resposta – que é a própria Nossa Senhora de Nazareth – às 

pessoas que, em busca de um alento e de uma mudança de vida, podem encontrá-los, na sua 

forma mais autêntica, através da festa que comemora a natividade da Santa. 

Trabalhar na festa coincide com a realização de um serviço que lhes traz uma grande 

satisfação pessoal. Testemunhar as graças alcançadas, os milagres, a conversão das pessoas 

pela intercessão de Nossa Senhora de Nazareth confirma como Sua companhia é 

correspondente às necessidades mais essenciais. 

 

5.2. Do relacionamento pessoal com Nossa Senhora de Nazareth, 

nasce a construção da festa 

Os entrevistados, ao experimentarem suas limitações diante das circunstâncias 

apresentadas, entram em relacionamento com o ponto central da tradição de Morro Vermelho 

– Nossa Senhora de Nazareth – de forma decisiva, ou seja, apropriando-se daquilo que lhes é 

passado através da verificação da resposta que a Padroeira dá aos dramas e situações triviais 

da vida cotidiana. A convicção acerca da presença da Santa, alcançada no relacionamento que 

os entrevistados estabelecem com Ela, é mediada por suas necessidades e está apoiada na 

confiança de que Ela responde. 

A fidelidade experimentada na relação com Nossa Senhora não apenas permite uma 

compreensão daquilo que mais necessitam, revelando aquilo que mais desejam – justiça, bondade 

e amar –, como instaura uma maneira de olhar para a própria vida e de conviver impregnadas por 

essa consciência nova. Instaura-se, portanto, a noção do “nós”; na qual os entrevistados tomam 

mais consciência de si mesmos, dos outros e do valor da Padroeira para ambos. 

Há, ainda, nos depoimentos, um segundo momento que, apoiado nessa certeza, gera 

uma unidade não apenas na maneira como os entrevistados vivem e convivem, mas, sobretudo 

na forma como realizam a festa. 
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5.2.1. Construção da festa: o chamado 

O primeiro aspecto que constitui a construção da festa é a consciência da forma como 

Nossa Senhora toma iniciativa para com cada um dos entrevistados, em momentos específicos 

de suas vidas. Dessa maneira, o empenho com a festa tem sua origem na experiência do Seu 

chamado através das circunstâncias. 

O chamado acontece durante a observação e a co-participação de atividades cotidianas 

da comunidade, nas quais os entrevistados se percebem convidados por Nossa Senhora a se 

envolverem cada vez mais. Ser chamado é ser atraído pela Padroeira a construir a festa, o que 

pode ser reconhecido através do desejo de participar daquele momento. 

A participação não é considerada como fruto de um esforço, mas deriva do 

reconhecimento comum de que é Ela quem os chama, é Ela quem os atrai a ponto de não 

deixá-los parados na comunidade. A atração caracteriza-se como algo externo que desperta 

um interesse; e a participação propriamente dita sinaliza um movimento pessoal, uma decisão, 

guiada por algo que lhes corresponde. 

A resposta a esse chamado é vivida na certeza de que a festa acontece porque a 

Padroeira quer e a aprecia. Dessa maneira, o acontecimento dessa festividade, bem como a 

participação dos entrevistados, estão alicerçados no reconhecimento da Sua presença, 

principal motivo pelo qual a festa é realizada anualmente. 

O fato de que as dificuldades apareçam não lança dúvidas sobre a realização da festa, 

embora pudesse ser tomado como motivo para o cancelamento da celebração ou para o 

impedimento da romaria. Ao contrário, as dificuldades são entendidas como sinais da Sua 

presença, ou seja, como manifestações que comunicam a Sua vontade e, principalmente, a Sua 

disposição para a efetivação da festividade. 
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O chamado, manifestação da vontade e do apreço de Nossa Senhora pela festa, gera 

um comprometimento caracterizado pela doação irrestrita dos entrevistados; uma vez que se 

encontram apoiados na gratidão pelas graças e milagres que Ela realiza em suas vidas
2
. 

A resposta ao chamado acontece através da construção da festa, que é a tarefa à qual 

os entrevistados são convidados a participar. 

 

5.2.2. Construção da festa: a tarefa, expressão concreta do chamado 

A tarefa é o âmbito mais concreto da resposta ao chamado de Nossa Senhora aos 

entrevistados. Ela se caracteriza, sobretudo, pelo tipo de serviço que realizarão nos momentos 

que antecedem a festa, assim como durante a sua realização propriamente dita. 

Ao relatarem o trabalho nesse momento de festividade, os entrevistados não se atêm 

ao serviço enquanto um cargo ou função realizado mediante um esforço persistente. Ao 

contrário, impactam-se e são atraídos pela maneira como as pessoas exercem seus trabalhos 

no momento da festa. Seguindo essa inclinação afetiva, através da convivência com as 

pessoas da comunidade, os entrevistados, gradativamente, compreendem o significado 

daquele empenho, o que desperta interesse em participar efetivamente das atividades festivas. 

Dessa forma, a necessidade em dar continuidade à tarefa do pai, o impacto com a 

solicitude irrestrita dos familiares são aspectos de uma consciência inicial acerca da 

importância da dedicação daquelas pessoas; aspectos estes que acenam e desvelam, 

principalmente, o valor pessoal daquele trabalho, bem como a sua importância na 

construção da festa. 

                                                           

2
 Paceli descreve o chamado de forma muito peculiar. O trabalho na festa ocorria, primordialmente, pela sua 

livre iniciativa em relação à proposta que lhe era realizada. Assim, responder ao chamado, isto é, a esse ato de 

querença de Nossa Senhora implica: a escuta, que se destaca pelo reconhecimento consciente de um desejo em 

contribuir com aquele momento de festividade; a espera, que se evidencia pelo perseverar no desejo, não o 

desconsiderando; e, por fim, a adesão, salientada pelo posicionamento de aceitação do chamado quando este é 

realizado de forma clara (referindo-se especificamente ao momento em que foi convidado a realizar algum tipo 

de tarefa na festa). Esse empenho, realizado sistematicamente na festa, tem como principal conseqüência o 

aumento da familiaridade com a forma como Deus olha para tudo e para todos. 
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Seguindo essas pessoas, os entrevistados verificam a intercessão constante de Nossa 

Senhora na própria vida, mas, também, na vida daqueles que participam da festa como 

espectadores, através das graças e dos milagres que Ela faz acontecer em resposta às súplicas 

que Lhe são feitas. Impulsionados pela gratidão à Padroeira, emerge o envolvimento 

comprometido com a festa da Padroeira. 

Receber e assumir a tarefa implica a realização de certas atividades que são 

imprescindíveis para o acontecimento da festa. Assim, trabalhar com a consciência da 

importância da contribuição que se oferece como fogueteiro, festeira ou carregando o andor 

de Nossa Senhora, evidencia o valor inestimável que os entrevistados encontram em si, por 

meio do relacionamento com Nossa Senhora – a justiça, a bondade e o amor. 

Nesse sentido, vem à tona o que a festa pode oferecer através da finalidade do 

próprio empenho pessoal dos depoentes: conservar a festa através da disponibilidade e da 

apropriação de uma tarefa que é recebida pela geração antecedente, servindo como 

instrumento à vontade e à ação da Padroeira que concede as graças àqueles que A 

procuram; trabalhar nessas celebrações, com o coração tomado pela bondade de Nossa 

Senhora, como uma forma de contribuir para que o melhor das pessoas possa vir à tona; 

empenhar-se com o desejo de que o mundo possa conhecer o que significa o amor de 

Nossa Senhora e como este permite uma transformação benéfica para a vida, através de 

própria vida mudada por esse olhar misericordioso de Deus. Estas são todas facetas que 

estimulam a participação dos entrevistados, transfigurando-se em uma responsabilidade 

pessoal, um comprometimento com a comunidade, ou seja, em um dever. Enfim, a 

maturidade desse comprometimento também se expressa pela preocupação dos 

entrevistados com a continuidade daquela atividade no futuro. 

A aceitação da tarefa oferecida pela tradição, a apreensão e a apropriação do 

significado desse trabalho, mediante o próprio envolvimento na festa, o fazer determinado 
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pela clareza da finalidade daquele momento e da ação da Padroeira e, por fim, o desejo de que 

aquele trabalho permaneça no tempo, permeiam o empenho responsável com as atividades às 

quais são chamados.  

 

5.2.3. Realizando a tarefa, faz-se memória do relacionamento com Nossa Senhora de 

Nazareth: lugar da pertença 

O reconhecimento da tarefa concreta que os entrevistados devem realizar, bem como a 

finalidade e as limitações que a sua atuação evidenciam, são aspectos que se apresentam de 

forma paradoxal, carregados de tensão: assumir a tarefa transmitida pelo pai, com a 

responsabilidade de dar continuidade ao que lhe foi passado, aparece permeado pela 

preocupação inquietante de que aquele momento não pode acabar; fazer a festa da melhor 

maneira possível, momento no qual uma mudança para melhor pode ocorrer para alguém, 

tendo consciência de que ainda não se sabe fazê-la; olhar o mundo com os olhos de Deus, 

fruto do trabalho feito na festa, atravessado pelo desassossego que representa esse modo de 

viver e conviver em locais que não se guiam por esse tipo de orientação. 

Essa aparente desarmonia entre o impulso para trabalhar na festa e a incapacidade de 

realizá-la plenamente coloca os entrevistados em uma posição de vertigem: “num pode acabar”. 

A intranqüilidade gerada por esse paradoxo é redimensionada pelo vir à tona da 

memória de uma certeza atingida na verificação da tradição recebida: tudo o que se pede a 

Nossa Senhora, alcança-se; testemunho de graças e milagres, fruto de um “poder do alto”; 

gratidão por ter um lugar sustentado por Deus e por Nossa Senhora, no qual se sente acolhido 

e amado, podendo se expressar integralmente.  

Diante da memória do que lhes aconteceu, a certeza experimentada no 

relacionamento com Nossa Senhora de Nazareth, os entrevistados são impelidos a olharem 

de uma forma diferente para aquela circunstância que suscita certa aflição, pelo seu estado 
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aparentemente insolúvel, retomando a tarefa a ser realizada, no presente, com uma maior 

clareza de seu significado. 

Dessa maneira, diante da iminência de uma mudança climática que poderia atrapalhar o 

andamento das celebrações e solenidades, a memória dos fatos que sinalizam o apreço que Nossa 

Senhora tem pela festa, evidenciado pelo fato de que Ela nunca “montou dificuldades” para que 

esse momento acontecesse, fundamenta-se o pedido de Biló para afastar a chuva daquela região. 

Assim como para Beatriz que, desejando realizar a festa da melhor maneira possível, 

consciente de que não consegue fazê-la sozinha, é tomada pela convicção de que fazer a festa 

é uma ocasião para pedir à Padroeira a própria conversão pessoal, a transformação da vida e 

do coração, testemunhada em outros momentos, estimulando-a e mobilizando-a ao trabalho 

coletivo com um objetivo comum.  

Surpreendendo-se grato por ter nascido em um lugar sustentado pelo amor de Nossa 

Senhora e de Deus, Paceli é provocado a se reaproximar continuamente da Santa, no momento da 

festa, amparado pela memória das graças e dos milagres, frutos do amor incondicional da 

Padroeira. Assim, ele retoma a consciência de sua própria história, renovando o desejo de gerar 

formas do amor, de ser exemplo, mesmo em realidades muito diversas a de Morro Vermelho. 

Enfrentando as dificuldades que os entrevistados experimentam, durante a realização 

da festa, eles são interpelados e tomados pelas lembranças de fatos passados, que trazem à 

consciência a evidência daquela certeza pessoal, alcançada no relacionamento com a 

Padroeira. Através da memória da Sua presença, eles re-experimentam uma intensidade e um 

sentido para a vida que os impulsiona a repropôr a festa continuamente. 

A memória dos fatos que carregam a evidência do relacionamento com Nossa Senhora de 

Nazareth, bem como a certeza de Sua companhia correspondente, para os entrevistados, é o lugar 

que desencadeia a experiência de pertença a Morro Vermelho, uma vez que, na relação com a 
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Padroeira, ao fazer a festa, eles reconhecem quem são, olhando para a sua própria história, e para 

a sua tarefa na vida, através da reproposta do chamado feito pela Santa. 

  

5.2.4. A resposta ao chamado é uma manifestação de gratidão: expressão da pertença 

a Morro Vermelho, como concepção de si mesmos 

Realizando a festa, os entrevistados fazem memória da maneira como Nossa Senhora 

se instaurou em suas vidas, culminando na construção desse momento, através da forma 

singular com a qual eles são chamados continuamente pela Santa: na vontade de fazer a festa, 

porque essa é a Sua vontade, no desejo de imitá-La em sua bondade e fazê-La amada, na 

aspiração a olhar o mundo com os olhos de Deus, ou seja, com os olhos da Misericórdia. 

Através do conhecimento, da convivência e da verificação da tradição, bem como do 

relacionamento pessoal que os entrevistados estabelecem com Nossa Senhora de Nazareth, 

emerge a gratidão pela mudança que Ela introduz em suas vidas, fazendo-os tomar 

consciência de si; uma consciência de si manifesta pelo dar-se conta das necessidades mais 

profundas desveladas pela Virgem – justiça, bondade, amor. Estas podem ser consideradas 

como o conteúdo do chamado feito pela Padroeira e da contribuição original de cada um dos 

depoentes para a perpetuação dessa tradição em Morro Vermelho. 

A gratidão pela Santa, enfim, estende-se à história da qual fazem parte. Da mesma 

forma, respondendo ao Seu chamado, à tarefa que lhes é revelada no relacionamento com a 

Padroeira, entende-se também a única proposta que eles têm para oferecer, na festa e em todos 

os âmbitos da vida. 

Enfim, essa gratidão à Santa, pela companhia constante e fiel, e a resposta ao chamado 

para construir a festa, por meio da realização de uma tarefa que lhes é revelada pela Padroeira, 

constitui-se na expressão da experiência de pertencer a Morro Vermelho, assim como foi 

descrita pelos entrevistados. 
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Capítulo 06 

Diálogos 

 

Buscaremos, neste capítulo, dialogar com alguns autores, explicitando o contexto no 

qual a experiência de pertença em Morro Vermelho pode ser discutida, delineando alguns 

temas identificados no trabalho de análise das entrevistas, essenciais para uma compreensão 

desse fenômeno. 

 

6.1. A crise da Modernidade e a ruptura com o passado 

O modo de viver que se estabeleceu na modernidade apoiou-se sobre a desvalorização 

do passado em função de um grande otimismo em relação ao futuro. Segundo Petrini
1
 (2005), 

o “processo de racionalização” foi o fator que mais distinguiu o período moderno dos outros; 

compreendendo a razão, retomada por Descartes e colocada no centro do questionamento 

filosófico pelo movimento intelectual Iluminista, como o eixo de grandes possíveis 

descobertas, sobretudo, técnico-científicas. 

Segundo o autor, essa razão desbravadora, mensurável, precisa e sedenta por 

transformar a realidade em um lugar mais confortável para o homem, em um primeiro 

momento, marcou a sua época de forma muito positiva utilizando-se de recursos materiais e 

                                                           
1
João Carlos Petrini nasceu em Fermo, Itália, aos 18 de novembro de 1945. É sociólogo, tendo cursado a faculdade de 

Ciências Políticas da Universidade de Perúgia, Itália. Foi ordenado Diácono em São Paulo/SP, em 1974, e Sacerdote 

em Fermo, Itália, em 1975. É Mestre em Ciências Sociais, pela PUC-SP; Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Salvador, 

desde 2005. Foi Reitor do Seminário Propedêutico Santa Terezinha do Menino Jesus, Salvador/BA, de 1990 a 1998, 

professor de Sociologia Geral do ITESB - Instituto Teológico São Bento e integrante do Conselho Editorial da Revista 

Análise & Síntese, também do ITESB e coordenador de Mestrado em Ciências da Família na UCSal Universidade 

Católica do Salvador/BA. Atualmente é Diretor do Pontifício Instituto João Paulo II para os estudos sobre Matrimônio 

e Família, em Salvador/BA (ARQUIDIOCESE, 2008). 
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humanos com o principal objetivo de produzir bens que tornassem a vida mais prática, segura 

e cômoda. Assim como a valorização do método democrático na vida social, objetivando 

salvaguardar a igualdade de direitos e de oportunidades, liberdade de expressão e de 

agregação, tornou a sociedade moderna uma “sociedade da liberdade individual tanto quanto 

da racionalidade e da tecnologia” (PETRINI, 2005, p. 21). 

No entanto, alguns fatos ocorridos no século XX – como guerras trágicas, 

totalitarismos, regimes ditatoriais, desastres ecológicos, crise do mundo socialista etc. – 

demonstraram também a existência de fragilidades nessa disposição otimista impulsionada 

pelo processo de racionalização, concretizado sobretudo pelo pensamento iluminista, uma vez 

que geraram graves problemas sociais. Tal situação tornou evidente a crise da razão pensada e 

vivida como medida da realidade, exigindo o seu redimensionamento. 

De  acordo  com  Arendt
2
 (2005),  a  crise que se estabeleceu na época moderna estava  

                                                           
2 Hannah Arendt nasceu em Hannover, na Alemanha, aos 14 de outubro de 1906, no seio de uma família de 

origem judaica, que pertencia ao partido social-democrático. Já se apresentava brilhante no período da infância, 

capaz de falar sobre qualquer assunto aos três anos de idade. As suas posturas de rebeldia e de independência 

evidenciavam os seus traços contestadores e inconformistas, atestados em alguns episódios, como aquele 

referente à sua expulsão da escola por organizar um movimento de oposição contra professor que a teria 

insultado. Formou-se em 1924, com distinção, na Universidade de Berlim e o seu campo de atividades 

intelectuais contou com os estudos de grego, de latim e de teologia. Buscando aprofundar os seus conhecimentos 

filosóficos, foi para a Universidade de Marburg, na qual conheceu o filósofo Martin Heidegger. Na sua relação 

com ele, aprendeu um método – “o pensar apaixonado” – que significava uma síntese entre o pensar e o estar 

vivo: “pensar não é pensar sobre alguma coisa, mas pensar alguma coisa”. Um outro aspecto que ocupou as 

reflexões dessa autora, no contato com Heidegger, foi dar-se conta da grande tendência do ser humano para a 

interiorização, levando à possível perda do espaço público. Outro grande filósofo estudado pela autora foi Santo 

Agostinho, que se tornou o grande tema de sua tese de doutorado – “O Conceito de Amor em Santo Agostinho” –

; e, nesse momento, aproximou-se de Karl Jaspers, aconselhada por Heidegger, com quem estabeleceu um 

relacionamento de amizade, sendo fiel a ele intelectualmente até o final da vida. Estudando o filósofo medieval, 

Arendt trabalhou o conceito de comunidade, categoria esta que passou a ser central em seu pensamento. Em 

1941, conheceu Walter Benjamin, de quem também se tornou amiga. E, após essa época, decidiu ir para Nova 

Iorque, em função da perseguição crescente aos judeus na Europa, permanecendo na América até o seu 

falecimento. No percurso trilhado por essa autora até a sua partida para os EUA, ela evidencia uma forma de 

pensamento marcada por três vertentes: o mundo clássico, que lhe deu base para a verificação de proposições 

morais e políticas; a filosofia cristã de Santo Agostinho, sobretudo a questão da responsabilidade pessoal, e a 

filosofia de Kant; a filosofia existencialista, sobretudo, aquela de Kierkegaard, de Husserl e de Heidegger. 

Hannah Arendt, “pensadora controvertida”, tem como base de seu pensamento a compreensão, e sua principal 

preocupação não era encontrar aliados intelectuais convencidos de sua lógica, mas interlocutores que fizessem o 

esforço de refletir sobre o que ela escrevia e dizia. Autora de uma vasta obra, abrangendo temas filosóficos e 

político-culturais, manteve-se distanciada dos centros acadêmicos, partidos políticos e linhas ideológicas. A 

forma de pensar realista caracterizava a sua visão de mundo desvinculada de um pessimismo estéril e uma crença 

autêntica na contribuição única de cada homem: “a cada nascimento, vem ao mundo algo de singularmente 

novo”. Hannah Arendt faleceu no dia 4 de dezembro de 1975 (MOISÉS, 2008). 
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relacionada, inclusive, à maneira depreciativa com a qual o homem começou a lidar com o 

conhecimento tradicional, ocorrendo uma “quebra entre passado e futuro”. A autora afirma 

que esse estado de desequilíbrio deveu-se, principalmente, ao fato de que o homem, repleto de 

incertezas diante dos desafios colocados pelo mundo moderno, não conseguiu encontrar um 

ponto de apoio no passado. 

 

A situação tornou-se desesperadora quando se mostrou que as velhas 

questões metafísicas eram desprovidas de sentido; isto é, quando o homem 

moderno começou a despertar para o fato de ter chegado a viver em um 

mundo no qual a sua mentalidade e sua tradição de pensamento não eram 

sequer capazes de formular questões adequadas e significativas, e, menos 

ainda, dar respostas às suas perplexidades (ARENDT, 2005, p.35). 

 

Dessa forma, a contemporaneidade, segundo Weil
3
 (2001a), herdou uma vida social 

menos conduzida pela maneira tradicional de conhecer e lidar com o mundo e mais norteada pela 

noção de construção e progresso, cujo princípio orientador da vida prática era dado pela atividade 

econômica. O cotidiano, cada vez mais regido por esse crivo, contribuiu para uma mudança de 

mentalidade que parecia contrapor o passado e o presente, colocando em evidência o futuro. 

 

 

                                                           
3
 Simone Weil nasceu aos 3 de fevereiro de 1909 na cidade de Paris. Os aprimoramentos intelectuais, 

psicológicos, morais e espirituais dessa autora, indiscutivelmente, tiveram o seu alento primeiro na convivência 

familiar, de origem judaica. A sua aprendizagem infantil e juvenil caracterizou-se pela revelação de sua 

inaptidão manual, embora se destacasse por uma excepcional presença de espírito que buscava a lealdade e a 

bondade, portanto, a justeza, sobretudo para aqueles que dela necessitavam. Os seus pais também se 

encarregaram de oferecer um tipo de educação que possibilitou a expansão de sua alma: em sua adolescência 

aprendeu grego e piano, fascinando-se pelo que lia e conhecia. A sua alma foi marcada pela benignidade, tendo 

experimentado o reconhecimento público de sua incompetência no que respeitava às atividades de fácil 

manuseio, por um lado, e o crescente desejo de adentrar a verdade, por outro. Em sua juventude, Simone 

escolheu a Filosofia. Com o auxílio de seu mestre Alain, ela começou a se fascinar pelo tema do trabalho. 

Durante a realização de seu curso, percorreu escritos sobre psicologia e história da filosofia, além de tecer 

aprofundamentos sobre o pensamento de seu mentor e autores clássicos da filosofia: Hegel, Spinoza, Platão, 

Balzac, Kant, Marco Aurélio e Lucrécio. Já formada, em 1931, Simone, não por acaso, pediu para lecionar em 

uma cidade industrial. O seu trabalho professoral na instituição de ensino superior de Puy parecia secundário 

diante das atividades que realmente tomavam o seu coração: envolveu-se em atividades sindicais, greves, 

dedicando-se, também, a preparar cursos para os mineiros. A convivência, ainda parcial, com estes permitiu que 

Weil começasse a discutir o valor da revolução operária, sobretudo porque começava a ter uma compreensão e 

um discernimento da vida do trabalhador que revelavam as verdadeiras atrocidades enfrentadas por eles diante 

de uma “função” cotidiana que era escravizante, violenta e desumana. Em 1934, ela decidiu abandonar os 

trabalhos de ensino e deixar-se possuir pela condição dos oprimidos, vivendo como estes: escolheu a fábrica 

como novo ambiente de trabalho. O sentimento de solidariedade, a compaixão pelos desvalidos e a marca da 

escravidão cravada em sua alma durante a sua passagem pela fábrica, são passos decisivos na trajetória dessa 

autora que a conduziram á fé cristã (BINGEMER, 2006b e 2006c; BOSI, 1979; WEIL, 2005). 
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6.1.1. Cultura de status e ruptura da comunicação entre gerações 

Nos séculos XVIII e XIX, com os fenômenos da industrialização, desenvolvimento de 

meios de produção e deslocamento da vida laboral para a cidade, a burguesia ascendeu e, 

diante desse fato, verificaram-se pelo menos dois acontecimentos em relação à perspectiva 

cultural: monopolização da cultura como instrumento de status e, posteriormente, como 

mercadoria de consumo pela sociedade de massas. 

Arendt (2005, p. 263), ao fazer essa constatação, declara que a cultura, não sendo mais 

concebida como “a totalidade das coisas fabricadas [que] é organizada de modo a resistir ao 

processo vital consumidor de pessoas que o habitam, sobrevivendo a eles”, entrou em crise ao 

reduzir os objetos culturais ou a uma forma de obtenção de status ou a uma mercadoria de consumo, 

desaparecendo a sua característica mais essencial: “durabilidade e potencial de imortalidade”. 

Os objetos culturais, ao terem esvaziado o seu real valor de “prender a nossa atenção e 

nos comover” (ARENDT, 2005, p. 256) ao longo do tempo, também perderam a possibilidade de 

transmitir uma experiência vivida ao longo de gerações, debilitando a função da tradição
4
. 

Também a capacidade de conservar e lembrar fatos passados, que tem a sua 

expressão humana e temporal na narrativa, ficou comprometida, afirma Benjamim
5
 

(1994). O narrar uma história significa “intercambiar experiências” (p. 198) entre o 

                                                           
4
 O uso inadequado dos objetos culturais, no contexto brasileiro, é acenado por Ecléa Bosi (2003), que 

observou em seus estudos como os “objetos biográficos”, que possuíam a especificidade de serem 

únicos, perderam a sua função à medida que foram apropriados como objetos de status, transformando-se 

em produtos da moda, portanto, descartáveis. Os objetos são guardados por famílias durante muitos anos 

por serem a materialidade de uma vivência importante, expressando um aprendizado de extremo valor 

para aquela linhagem, passado para os seus sucessores; assim, eles auxiliam no processo de memória e 

de transmissão do significado de uma história, dando a sensação de continuidade. Quando os objetos 

tiveram desvirtuado o seu valor ou quando passaram ao patamar de “desejo de  aquisição”, não 

importando o seu significado, ou seja, quando começaram a ser possuídos sob o signo do status, tal 

mudança no comportamento auxiliou no esfacelamento da relação com o passado: tinha -se acesso ao 

objeto sem auxílio da tradição. 
5
 Walter Benjamin, filósofo alemão, nasceu em Berlim, no dia 15 de julho de 1892. Doutorou-se em 1919, 

na Universidade de Freiburg-im-Breisan. No início da primeira metade do século XX, aproximou-se de 

jovens professores envolvidos na crítica da cultura capitalista: Adorno, Horkeimer e Marcuse. Entretanto, a 

convivência e a fidelidade a esses intelectuais não o impediram de realizar uma elaboração autêntica, nem 

sempre bem aceita nos meios acadêmicos. Com o estabelecimento do regime nazista em seu país, vai para a 

Dinamarca e, em seguida, para Paris. Nesse período, o autor encontra-se intelectualmente ativo e 

escrevendo suas obras. Entretanto, quando as tropas alemãs conseguem invadir a capital francesa, o filósofo 

entra em desespero e comete suicídio, aos 27 de setembro de 1940 (BENJAMIN, 1994). 
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narrador e seus ouvintes, cuja funcionalidade, baseada nas experiências sábias do 

narrador, mais se assemelha a uma sugestão, sendo comunicadas de pessoa a pessoa e 

permanecendo no tempo, do que propriamente uma resposta imediata e explicativa às 

perguntas que são colocadas por seus interlocutores. 

Frochtengarten
6
 (2006, p. 187), ao comentar esse ensaio de Benjamin dirá: “A fonte da 

narração consiste, justamente, na experiência (Erfahrung) compartilhada e incorporada 

pelos ouvintes. Ela acentua a participação dos homens em organizações coletivas e 

desenham a cadeia da tradição”. Benjamin (1994) associa a descontinuidade dessa prática à 

ascensão da burguesia, que se apropriou da fonte comunicativa entre os homens, utilizando-se 

de outra matriz: a informação. Assim, o diálogo que se estabeleceu entre as pessoas passou a 

ser mediado por um processo de transmissão dos fatos marcado pela sua verificabilidade, 

plausibilidade e esclarecimento explicativo. 

Essa mudança no padrão comunicativo entre as pessoas, mediante a crise da nova 

ordem, também afeta a dinâmica tradicional, pelo menos em três aspectos, segundo 

Benjamin (1994): primeiramente, a narrativa, que tem uma durabilidade que excede o 

tempo histórico, ao privilegiar a informação, ganha uma duração correspondente à sua 

veiculação, diluindo-se em meio a tantos outros informes; isso atinge o processo de 

memorização das histórias, no que respeita ao ouvir o outro, gerando relações confusas e 

acometendo a comunhão entre as pessoas; e, por fim, a narrativa que busca dar sugestões, 

permitindo a reflexão do sujeito acerca de situações semelhantes ao de seus interlocutores, 

tem na comunicação informativa um consentimento desse processo, no entanto, dificulta-o 

na medida em que os fatos são acrescidos de explicações sobre a sua ocorrência.  

 

A aceleração burguesa da sociedade e a supremacia da informação 

fizeram desaparecer a distensão psíquica necessária à escuta. Pela falta 

                                                           
6
 Fernando Frochtengarten nasceu em São Paulo, no ano de 1972. É psicólogo clínico, mestre e doutor em 

Psicologia Social pela Universidade de São Paulo (FROCHTENGARTEN, 2005). 
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de ouvintes, declinou a arte de contar histórias, assim agravando a 

interrupção dos vínculos dos homens com os meios coletivos 

(FROCHTENGARTEN, 2006, pp. 187-188). 

 

Assim, do ponto de vista cultural, o conhecimento tradicional que exercita a mente 

humana a certa dinâmica – compreendida basicamente em três processos: reconhecimento 

do já existente (herdar), reflexão e atualização desse conteúdo (questionar e apropriar) e 

perpetuação dessa compreensão nova da realidade ao longo das gerações (relembrar) –, 

objetivando, em cada época, um “acabamento do acontecimento vivido, pensado após o 

ato e articulado pela memória” (ARENDT, 2005, p. 32) e um aperfeiçoamento da 

maneira de compreender o mundo concreto e a si mesmo, diante dos problemas colocados 

pelo paradigma moderno, relegou o aprendizado advindo desse método de transmissão de 

conhecimento ao segundo plano, e reforçou uma dupla separação: entre o homem e a 

realidade e entre pensamento e ação (ARENDT, 2005). 

 

6.1.2. A ruptura entre o passado e o presente: o processo de desenraizamento 

Esses acontecimentos da contemporaneidade favorecem ainda mais essa interrupção 

entre a vida presente e a passada do homem, acentuando esse sentimento de abandono. 

 

Vivências de ruptura são marcas de um tempo em que os imperativos 

econômicos passaram a mediar mesmo as relações interpessoais, em 

que a globalização emergiu como ameaça às tradições, em que o 

cotidiano se acelerou de forma inaudita e em que a identidade dos 

homens mais estreitamente vinculou-se a suas façanhas pessoais 

(FROCHTENGARTEN, 2005, p. 370). 

 

O processo de cisão entre um universo mais amplo e a história pessoal implica na 

desagregação do passado e, portanto, das reminiscências que guardam em si a memória dos 

ancestrais. Cortando-se as relações, segundo Weil (2001, pp. 65-66), a conseqüência central é 

que “cada coisa é vista como uma finalidade em si”; e, desafortunadamente, o sujeito passa a 

ter comportamentos que tendem ao desenraizamento. 
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Culturalmente falando, a reiteração de atos desenraizadores, marcados sobretudo 

por um contexto pragmático, tecnicista e fragmentado, promove danos que, embora 

possam ser reparáveis, colaboram para um maior distanciamento e fechamento do sujeito 

para a diversidade, dificultando a sua abertura natural para o outro, ou seja: “prejudica a 

reunião entre homens, sua comunicação com o passado e seu campo de iniciativas”  

(FROCHTENGARTEN, 2005, p. 369). 

 

6.1.3. As facetas do desenraizamento e suas influências no contexto brasileiro 

Weil (2001), ao discutir o conceito de enraizamento
7
, verifica que a alma humana 

necessita ser constantemente alimentada. Uma das necessidades descritas pela autora é o 

enraizamento. Buscando aprofundar esse tema, a autora esclarece quais são as principais 

formas de desenraizamento engendradas pela modernidade. 

Os desenraizamentos operário
8
, camponês

9
 e da nação

10
 têm como principais 

conseqüências: uma ruptura com a vida cotidiana, e, conseqüentemente, com a vida local e 

histórica; um sentimento de estranheza em relação à própria terra de origem; um 

                                                           
7
 A obra em discussão é “Enraizamento”, escrita em 1942, em língua francesa, ganhando a sua primeira tradução 

para o português em 2001. Esse livro divide-se em três partes: “As Necessidades da alma”, “O 

Desenraizamento” e “O Enraizamento”. 
8
 O desenraizamento operário caracterizava-se, essencialmente, por atingir um grupo de pessoas submetidas 

a uma sucessão de atividades na fábrica que os privavam do período de lazer e limitavam as suas forças 

físicas, tornando impraticável qualquer forma de esforço intelectual, além de provocar o adoecimento do 

corpo, em vista da grande fadiga que acometia esses trabalhadores. A escravidão ao imediatismo da tarefa a 

ser cumprida, imposta sob um rígido controle, dificultava que o trabalhador vislumbrasse a finalidade de 

sua ação, esfacelando, sobretudo, a ligação que o permitia enxergar o sentido daquele instante com a sua 

história pessoal. Instaurava-se o dilaceramento do humano (WEIL, 2001). 
9
 O desenraizamento camponês, outra faceta desse fenômeno, foi descrito por Weil (2001) como tão danoso 

quanto o operário para o contexto no qual acontecia, pois tornava o campo desabitado, podendo gerar, 

sincronicamente, um surto de desemprego urbano. Para a autora, o problema da evasão camponesa estava 

diretamente relacionado ao desenraizamento operário, este não se resolvia sem um olhar cauteloso para o 

primeiro. As pequenas cidades, situadas além dos limites das cidades, sofreram, constantemente, com a 

possibilidade de uma “estabilidade excessiva” (p. 79) e conseqüentes monotonia e falta de perspectiva para o 

jovem (WEIL, 2001). 
10

 A principal particularidade desse fenômeno específico referia -se ao totalitarismo do Estado em 

detrimento da vida local dos vilarejos, cidades, províncias, que, com suas especificidades, formavam a 

totalidade do país. Segundo a autora, a necessidade de uma nação absoluta era recente e decorrente, 

principalmente, de pátrias que sofreram uma laceração de seu passado em função de trágicas ocupações 

territoriais realizadas de diversas maneiras. O sentimento de patriotismo era a conseqüência imediata, n o 

qual o Estado constituía-se na “substância moral do país” (WEIL, 2001, p. 111). 
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enfraquecimento da tradição local, suscitando um rompimento com o passado autêntico e uma 

filiação fictícia e frágil ao Estado. 

Ecléa Bosi
11

 (2003) demonstra uma preocupação louvável em transpor para o contexto 

brasileiro o fenômeno do desenraizamento
12

, por ela analisado na perspectiva da Psicologia Social. 

A migração
13

 em massa é a principal forma, segundo a autora, de corromper os laços 

com a história local, uma vez que é motivada, externamente, por ilusões de “melhora de vida” 

fundadas em uma mentalidade progressista e abstrata que não considera a riqueza da vida 

local, representada pela tradição.  

 

Como pensar em cultura popular em um país de migrantes? O migrante perde a 

paisagem natal, a roça, as águas, as matas, a caça, a lenha, os animais, a casa, 

os vizinhos, as festas, a sua maneira de vestir, o entoado nativo de falar, de 

viver, de louvar a seu Deus... Suas múltiplas raízes se partem. Na cidade, a sua 

                                                           
11

 “Professora Titular (1982) do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia, 

USP / „Psicologia Social de Fenômenos Histórico-Culturais‟ (Linha de Pesquisa). Estuda a constituição da 

memória no tempo histórico-biográfico. Buscando compreender a relação entre a condição operária e a cultura 

pesquisou leituras de operárias. O amor pela leitura a fez traduzir Leopardi, Ungaretti, Garcia Lorca, Rosalía de 

Castro. Coordena na USP a Universidade Aberta à Terceira Idade. Memória e sociedade foi incluído pelo 

Ministério da Educação entre as Cem Obras sobre o Brasil que devem compor as Bibliotecas das Escolas 

Públicas e a do Professor. Estuda agora as transformações da cidade através da memória. Publicou recentemente 

um livro de ensaios de Psicologia Social e um de contos infanto-juvenis” (INSTITUTO, 2006). 
12

 Em seu primeiro ensaio sobre o “Desenraizamento”, Bosi (2003) retoma a obra de Weil, recuperando as 

principais características dos três tipos desse fenômeno, apresentando, inclusive, uma comparação com o 

panorama brasileiro. Assim, ao resgatar as particularidades desse tipo de acontecimento, ela nos recorda como a 

supremacia econômica urbana em relação à região campestre é promotora de desenraizamento; principalmente 

por favorecer a migração em quantidade considerável. 
13

 Esse fenômeno das migrações internas no Brasil iniciou-se em 1930 apresentando, prioritariamente, duas 

opções de deslocamento:as  regiões agrícolas fronteiriças e o Sudeste. Os dados acerca da transferência 

populacional das zonas rurais para os centros urbanos, colhidos pelo censo, até o ano de 2002, são, no mínimo, 

espantosos: em 1920 tínhamos apenas 10% da população brasileira vivendo em cidades metropolitanas; passados 

50 anos, esse número subiu para 55,90%; atualmente temos 81,22% dos brasileiros vivendo em grandes centros 

urbanos. Estima-se que em 35 anos o cenário populacional do país mudou de prevalentemente rural para 

predominantemente urbano. Essa transformação radical e repentina no país teve como conseqüências, para as 

regiões metropolitanas, por exemplo, o grande aumento da pobreza, a amplificação dos casos de violência, uma 

piora considerável nas condições de infra-estrutura no que respeita a moradia, sem esquecer que o grande 

crescimento populacional em uma cidade torna a convivência das pessoas, cotidianamente, caótica e estressante, 

pensando, por exemplo, na piora da qualidade de vida em função de aspectos como má qualidade de transporte 

público, trânsito confuso, diminuição da oferta de emprego, elevado nível de poluição e ritmo de vida cada vez 

mais frenético. Isso tem alterado o tipo de migração que ocorre atualmente no Brasil: há, assim, um crescente 

deslocamento para regiões a curta distância (intra-regionais), maiores fluxos urbano-urbano e intra-

metropolitanos; ou seja, as pessoas têm migrado mais de uma cidade para outra e para regiões que são mais 

desenvolvidas, mas com um porte menor, sejam elas cidades metropolitanas menores ou do interior do Estado 

que apresentem alguma perspectiva de emprego e de vida. Mas, no presente, um dos tipos migratórios que mais 

preocupa é o sazonal, pois este se caracteriza pela manutenção de uma residência fixa com empregos móveis e 

por tempo indeterminado. Dessa forma, um trabalhador agrícola, ao conseguir um trabalho, permanece meses 

sem retornar à sua casa e para a sua família. Este migrante, com o tempo, passa a ser denominado “sem pátria”, 

favorecendo, indiscutivelmente, o fenômeno do desenraizamento (MARINUCCI; MILESI, 2002). 
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fala é chamada de “código restrito” pelos lingüistas, seu jeito de viver, 

“carência cultural”, sua religião, crendice ou folclore. Seria mais justo pensar 

a cultura de um povo migrante em termos de desenraizamento. Não buscar o 

que se perdeu: as raízes foram arrancadas, mas procurar o que pode renascer 

nessa terra de erosão (BOSI, 2003, pp. 176-177). 

 

Migração, adaptação desenraizada no meio urbano e conseqüente desemprego, que 

agrava e acentua ainda mais essa condição, são fenômenos que, inseridos em um contexto 

econômico globalizado no qual “os valores antigos, religiosos, artísticos, morais, lúdicos” 

(BOSI, 2003, p. 186), ao se defrontarem com o capitalismo e modificam-se em mercadoria, 

instauram uma crise cultural que enfraquece a força das tradições. 

Frochtengarten (2005 e 2006) apresenta o desenraizamento como uma “doença da 

cultura”, que favorece uma falha na comunicação entre passado e presente e dificulta uma 

projeção futura mais enraizada, ou seja, personalizada e criativa. Esse fenômeno, 

eminentemente moderno, lança suas ameaças à contemporaneidade, inclusive para o cenário 

brasileiro, apresentando possíveis efeitos dignos de serem considerados. 

A influência que uma sociedade capitalista, industrial, cultural e economicamente globalizada, 

tem sobre as tradições pode ser desastrosa, uma vez que o processo de integração entre grupos 

diversos valoriza uma aproximação homogeneizada, em detrimento da aceitação e da preservação dos 

aspectos locais que constituem a cultura daquele povo (FROCHTENGARTEN, 2005 e 2006). 

Outro aspecto presente no mundo contemporâneo, que tende ao desenraizamento, diz 

respeito ao fato de que as relações humanas se orientam menos pela busca de harmonia e de 

unidade do que pela contraposição e pela repulsão. Esse tipo de condução nos relacionamentos 

favorece que eles se organizem em dois pólos: domínio e submissão. No contexto brasileiro, de 

acordo com o autor, essa vinculação sujeitada pode ser observada na questão do trabalho infantil, 

que antecipa situações que violam o processo de desenvolvimento, uma vez que essas crianças 

ainda não possuem repertório suficiente para enfrentá-las (FROCHTENGARTEN, 2005 e 2006). 
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Frochtengarten (2006, p. 20) também alerta que a urbanização do meio rural, através 

do processo de mecanização da lavoura, destitui o trabalhador de seus recursos para “semear 

seus modos de vida”, facilitando que o processo migratório aconteça. 

Um dos “êxitos” do fenômeno migratório é o desemprego, uma vez que os grandes centros 

industriais não conseguem absorver toda a mão de obra estrangeira. A crise que se estabelece é de 

ordem, primeiramente, moral: “A crise desmoraliza a pessoa que não encontra um meio onde 

projetar aquilo que um dia foi capaz de realizar” (FROCHTENGARTEN, 2006, p. 20). 

O planejamento das metrópoles, tendente à verticalidade, constitui-se em um traço 

contemporâneo e resulta em uma dispersão de seus residentes dificultando um processo de 

familiarização com as suas raízes. 

 

6.1.4. Conseqüências psicológicas para o desenraizado 

Gonçalves Filho
14

 (1998) introduz a categoria “humilhação social” como uma das 

conseqüências do processo desenraizador sofrido pelos migrantes que se instauram em 

grandes cidades industriais brasileiras
15

.  

Para o autor, o homem sem raízes é fruto da alienação de sua origem, colocando-o em 

uma condição desigual e excludente, quando em território estranho que o subjuga. Esses são 

                                                           
14

 José Moura Gonçalves Filho é psicólogo, graduado pela Universidade de São Paulo; mestre e doutor em 

Psicologia Social também pela mesma universidade. Atualmente é Professor Doutor no Departamento de 

Psicologia Social e do Trabalho da Universidade de São Paulo (CURRÍCULO, 2008). 
15

 A desvalorização pessoal e a insignificância são as características que se agregavam ao migrante, quando este 

se mudava com esperanças de conseguir um trabalho que viabilizasse uma vida com condições mais dignas. No 

entanto, a cidade, onde se concentravam as mais importantes atividades administrativas, comerciais e 

financeiras, favorecia relações sociais insólitas e superficiais que, marcadas pela mercantilidade, realçavam a 

condição de anonimato entre as pessoas; o outro deixava de ser familiar e se tornava um estranho: as pessoas 

perdiam o rosto, a singularidade! O trabalho nas grandes cidades também sofreu esse tipo de influência mercantil 

que, mediado pela necessidade meramente produtiva, interrompeu o esforço criativo do trabalhador reduzindo-o 

a mais uma “força muscular”. A cisão que o homem experimentou no trabalho foi também vivenciada na 

maneira como o ambiente urbano se organizava. De acordo com o autor, a destituição, em sua grande maioria, de 

espaços comuns, a privatização dos lugares, segmentaram e desvalorizaram a participação de pessoas que 

estavam acostumadas a uma vida comunitária: “a impossibilidade de compartilhar o mundo faz ´despencar´” 

(GONÇALVES FILHO, 1998, p. 20). O resultado imediato dessa fragmentação da condição humana foi a sua 

coisificação; a pessoa deixaa de viver concretamente a realidade para mergulhar na abstração, ou seja, começava 

a agir como refém da função ou cargo imposto pela sociedade em detrimento à apropriação criativa da função. 

Assim, o apoio da vida humana reduziu-se a um simulacro perdendo de vista a originalidade e a essencialidade: 

era o mundo das aparências e da reificação. 
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os elementos necessários para que se estabeleça a situação de humilhação. E, assim, 

Gonçalves Filho (1998, p. 30) a define: 

 

A humilhação é uma modalidade de angústia que se dispara a partir do 

enigma da desigualdade de classes. Angústia que os pobres conhecem bem e 

que, entre eles, inscreve-se no núcleo de sua submissão. Os pobres sofrem 

freqüentemente o impacto dos maus tratos. Psicologicamente, sofrem 

continuamente o impacto de uma mensagem estranha, misteriosa: “vocês 

são inferiores”. E, o que é profundamente grave: a mensagem passa a ser 

esperada, mesmo nas circunstâncias em que, para nós outros, observadores 

externos, não pareceria razoável esperá-la. Para os pobres, a humilhação 

ou é uma realidade em ato ou é freqüentemente sentida como uma realidade 

iminente, sempre a espreitar-lhes, onde quer que estejam, com quem quer 

que estejam. O sentimento de não possuírem direitos, de parecerem 

desprezíveis e repugnantes, torna-se-lhes compulsivo: movem-se e falam, 

quando falam, como seres que ninguém vê. 

 

A maneira para se vencer essa condição seria a participação por meio da comunicação entre 

os homens que resguarda, através da palavra, a reapresentação constante do significado de seus atos 

no mundo. A consciência da finalidade do próprio eu em ação restituiria o homem ao seu estado 

original: estar em caminho, amparado por uma história que lhe dá recursos para tomar iniciativas no 

presente vislumbrando uma possibilidade de futuro mais concreta (GONÇALVES FILHO, 1998). 

Frochtengarten (2006), investigando memórias de descendentes judeus, obrigados a se 

retirarem de sua terra natal, em função da guerra, deslocando-se para o Brasil, verifica como o 

desenraizamento promove uma ruptura biográfica e uma deterioração da memória social. Esta 

sustenta a comunicação entre os homens de diversas gerações através da transmissão das 

experiências transgeracionais, por meio da materialidade dos objetos, valores intelectuais, morais 

e espirituais que determina modos de pensar e agir característicos de um povo, expressos através 

do vestuário, da alimentação, dos códigos idiomáticos, das cerimônias e rituais
16

. 

                                                           
16

 O primeiro aspecto apresentado pelo autor referia-se à brusca ruptura com a vida cotidiana no que respeitava à 

devastação da paisagem natural e de costumes a que o clandestino estava habituado, quando compelido a se 

expatriar. A guerra roubou dos habitantes da cidade seu espaço vital. Por meio da ocupação e da destruição da 

paisagem, da fuga forçada, do confinamento a um gueto ou da deportação, a guerra corrompeu os significados 

que a vida atribuiu. Um outro fator das investigações demonstrou que o desenraizamento social impedia que as 

idéias, desejos, intenções e planos futuros, que ganharam luz por meio da história de um grupo social, se 

transformassem em uma herança para o seu legatário. Este, ao contrário, tinha a consistência da sua vida fundada 

no presente com o pressentimento de que a sua tradição traduzia-se em uma presunção que não tinha nada a lhe 

dizer; passava-se, dessa maneira, a colocar o passado em dúvida (FROCHTENGARTEN, 2005). 
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Segundo o autor, a reverberação psicológica de uma ruptura biográfica causada pela 

guerra, em função de circunstâncias traumáticas, desfavorece a comunicação com o passado, 

uma vez que obscurece o trabalho da memória afastando o sujeito de todas as possíveis 

recordações evocativas do insuportável sofrimento vivenciado. Tal processo cria fendas na 

biografia do sujeito; estas, por sua vez, dificultam o reconhecimento de quem é o sujeito, o 

que é auxiliado pelo reconhecimento de sua origem, e obstaculizam a sua capacidade de tomar 

iniciativas: “Em síntese, diríamos que, onde há enraizamento, os homens participam de 

campos intersubjetivos que preservam vínculos com o passado, o campo das iniciativas e da 

palavra” (FROCHTENGARTEN, 2006, p. 13). 

Em sua pesquisa, Frochtengarten (2006) evidencia a função essencial e renovadora da 

narrativa, realizada em seu trabalho através das histórias de vida dos memorialistas, como 

uma possibilidade de reviver o acontecido e repensar a si mesmo e a própria história, no 

presente, através de sua ação no mundo, por meio da palavra. 

Safra
17

 (2004) se utiliza do termo russo sobornost para explicitar melhor como ocorre 

o processo de personalização do sujeito, evidenciando um conjunto de fatores através dos 

quais se desenvolve o dinamismo da singularização: a familiaridade com os seus ancestrais 

(passado), com os seus descendentes (futuro), coetâneos (presente), com a natureza e as 

coisas. Entretanto, a realidade na qual o sujeito se encontra inserido, pode se apresentar de 

forma fragmentada e esfacelada debilitando o ethos humano: “Ethos é compreendido como as 

condições fundamentais que possibilitam o ser humano morar, estar e constituir-se como um 

habitante no mundo humano” (SAFRA, 2004, p. 116). 

                                                           
17

 Gilberto Safra é professor titular da Universidade de São Paulo e professor assistente-doutor da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. É Psicólogo, graduado pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em 

Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo. A sua prática clínica possui influências da psicanálise 

winnocottiana, entretanto, ao longo dos anos, o acesso a outras referências teóricas, permitiu-lhe alcançar uma 

autenticidade de elaboração fundada sobre a sua vasta experiência clínica e criar um método compreensivo 

acerca do sofrimento humano que é uma contribuição original para a Psicologia Clínica Brasileira. 
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Essa inter-relação entre o sujeito e as diversas dimensões colabora para a sua formação 

pessoal; portanto, quando afetada, impede o lançar-se no mundo de maneira integralmente humana. 

O resultado desse abalo é a presença do sofrimento humano como uma tentativa de 

significar a situação de inconsolidação entre a pessoa e o mundo que a circunda. O 

aparecimento do sofrimento, como um esforço de expressar a exigência de significado, 

delineia a natureza anímica do homem como destinada em direção ao mais além, manifestada, 

paradoxalmente, através de situações de dor e tristeza ou de satisfação e alegria.  

A experiência do sofrimento humano agrava-se, na contemporaneidade, pois se 

vincula à grande relutância, por parte do ser humano, em considerar a dimensão de mistério, 

desse “mais além” (SAFRA, 2004). 

Safra (2004), ao qualificar os tipos de sofrimento humano, menciona um conjunto de 

“agonias” vivenciadas em circunstâncias que provocam um estado emocional aflitivo: são 

estas ocasiões de exclusão e de desenraizamento étnico, estético e ético
18

. 

O autor comenta ser muito comum encontrar, no espaço clínico, depoimentos que 

revelam sofrimentos originados do fenômeno da exclusão social. Assim, o padecimento que o 

ser humano experimenta em função de um desenraizamento étnico refere-se especificamente 

ao aniquilamento das referências que o ligam ao seu grupo de pertença e, portanto, à sua 

origem e à sua história, dificultando o reconhecimento dos pares como “iguais”. 

                                                           
18

 Segundo autor, que se apóia na obra de Simone Weil para explicitar tais condições, as reações, que esse 

tipo de fenômeno social provoca, podem ser claramente observadas na clínica, uma vez que são 

“fenômenos que rompem a possibilidade de o ser humano habitar eticamente o mundo humano” (SAFRA, 

2004, p. 138); principalmente por que os objetos que a ele se encontram ligados deixam de ser familiares e 

perdem a força de serem indícios de uma história transgeracional: o mundo , com os seus entes, ganha uma 

estranheza e passa a ser vivido sob uma suspeição. Dessa forma, os ambientes em que o ser humano se 

encontra, tornam-se solos áridos sobre os quais não se criam raízes para se desenvolver.  Safra (2004) alerta 

também, ao observar certas características recorrentes de seus pacientes, que o desenraizamento possui 

múltiplas origens. Por exemplo, o contexto no qual está inserido o sujeito contemporâneo tem como 

principal mediador entre ambos os meios de comunicação ou a mídia. Esta caracteriza uma maneira de lidar 

com o tempo e com o espaço que é veloz e efêmera, favorecendo a submissão do homem a uma vida 

intensamente agitada e à exacerbação da experiência de instabilidade. Safra (2004) considera que esse 

contexto segrega aqueles que não conseguem se adaptar ao novo modus vivendi dificultando a tomada de 

consciência de si mesmo e do próprio gesto criativo, que desvelaria a sua singularidade e que lhe daria 

visibilidade ante ao outro e ao mundo. 
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Já o perecimento experimentado em decorrência do desenraizamento estético está 

diretamente relacionado ao fato de que há uma aparência fictícia da realidade inconsonante 

com a estrutura temporal, espacial, rítmica da dimensão corporal humana. Em muitos casos, 

essa transgressão do ambiente impõe formas exteriores que são enganosas e ilusórias; e, 

conseqüentemente, o mundo torna-se incômodo para o sujeito. 

Por fim, o desenraizamento ético promove certo tipo de adoecimento que se destaca pela 

falta de respeito ao humano, rompendo a confiança que se estabelece naturalmente entre os homens 

e a realidade ao seu redor, ou seja, com a tradição. A principal conseqüência é que o sujeito criado 

nessa atmosfera, renunciando ao conjunto de crenças e valores tradicionais, por considerá-los 

infundados e sem qualquer sentido para a existência humana, não espera por nada, não acredita em 

nada, experimentando um vazio e assumindo uma postura destrutiva (SAFRA, 2004). 

O espaço clínico pode se transformar, portanto, em um local de acolhimento dos mais 

diversos tipos de sofrimentos que têm a sua origem em fenômenos desenraizadores. E, de 

acordo com Safra (2004), é preciso que o psicólogo clínico crie um ambiente que possa 

abrigar essas agonias, que se manifestam de maneira muito peculiares
19

. 

 

6.1.5. As possibilidades de resgate do passado 

Nos três casos de desenraizamento citados, Weil (2001) sugere que, para um resgate 

efetivo do passado, particularmente para se enfrentar as condições desfavoráveis do momento 

presente, torna-se necessário retomar a cultura própria, seja ela operária, camponesa ou local, 

                                                           
19

 De acordo com Safra (2006), o nascimento de alguém é um “evento”, ou seja, ele surge como um 

“acontecimento”, que está entre dois extremos: origem e fim, arch e telos. É exatamente esta condição que 

demarca a precariedade humana, uma vez que o ser humano não é capaz de se criar e permanecer no tempo. 

Entretanto, o sujeito está em contínuo devir, inclinado a experiências que ainda não vivenciou. Dessa maneira, é 

primordial que haja um outro sujeito que seja uma presença acolhedora desse ser no mundo. Assim, o autor 

exemplifica: “Cada família proporcionará uma recepção peculiar ao bebê, matizada pelo que traz preservado 

de suas tradições, pelas questões que a atravessaram ao longo das gerações e pelo momento histórico em que o 

bebê chega” (SAFRA, 2004, p. 127). Nesse sentido, as experiências da maternidade e da paternidade, antes de 

serem definidas biológica e socialmente, são a personificação da história global do mais novo integrante; funções 

estas que são responsáveis pela apresentação à nova vida, do mundo que a envolve. 
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utilizando-se do processo educativo como o principal meio para traduzir a ligação entre a 

história e a atualidade. 

De acordo com a autora, sendo o ser humano constituído por um centro vital que o 

coloca em movimento em direção àquilo que o desenvolve, o seu fortalecimento dar-se-ia 

mediante alimentos correspondentes à autenticidade de sua alma. Assim, todas as ações 

motivadas pelos valores do bem, do belo, da verdade, do justo, do amor, seriam capazes de 

arrancar o homem da pior situação de vileza, sempre o renovando. Entretanto, ela afirma que 

tais bens só começam a se constituir em uma ação e, posteriormente, em uma mentalidade se 

forem exercitados continuamente. 

Nesse sentido, o educador
20

 possui um papel fundamental nesse processo da formação 

humana, uma vez que, através de um método que alcance o conhecimento do coração e alie o 

estudo da história ampla e local, ele tem mais possibilidades de explicitar uma história viva, 

com sentido e significado para o presente, nutrindo o espírito do educando. 

 

Não havia outro procedimento para o conhecimento do coração humano senão 

o estudo da história juntamente com a experiência de vida, de tal maneira que 

elas se esclarecem mutuamente. Tem-se a obrigação de fornecer esse alimento 

aos espíritos dos adolescentes e dos homens. Mas é preciso que seja um 

alimento de verdade. É preciso não só que os fatos sejam exatos tanto quanto se 

possa controlá-los, mas também que eles sejam mostrados em sua perspectiva 

verdadeira relativamente ao bem ou ao mal (WEIL, 2001, p. 209). 

 

A autora ainda afirma o quão importante é o esforço de tradução, no processo 

educativo; sendo que o conteúdo pode ser mais bem apreendido se relacionado com o mundo 

concreto, evitando abstrações que impedem o aprendizado. 

 

Não tomar as verdades, já pobres demais, contidas na cultura dos 

intelectuais para defraudá-las, mutilá-las, esvaziá-las do seu sabor; mas 

simplesmente exprimi-las em plenitude por meio de uma linguagem que, 

conforme a palavra de Pascal, as torne sensíveis ao coração, para gente 

                                                           
20

 É importante esclarecer que, quando Weil se refere ao processo educativo e sua função, ela está delineando, 

essencialmente, a tarefa das instituições que têm como escopo formar as pessoas, em todos os níveis. No entanto, 

fica claro, também, quando a autora se reporta à missão dos governantes ou de outros segmentos que compõem a 

sociedade, que a atividade educacional não é uma prerrogativa apenas das instituições de ensino. Educar, 

portanto, nessa concepção da autora, é uma incumbência do homem em todos os níveis em que ele se encontra.  
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cuja sensibilidade é moldada pela condição operária. [...] Procurar 

modos de transposição convenientes para transmitir a cultura ao povo 

seria ainda mais salutar para a cultura do que para o povo. Seria para 

ela um estímulo infinitamente precioso. Ela sairia assim da atmosfera 

irrespiravelmente confinada onde está encerrada. Deixaria de ser um 

objeto de especialistas (BOSI, 1979, p. 365). 

 

Weil (2001) afirma que esse processo ordenador deve ser parte integrante da vida, de 

forma que se possa aprender a distinguir as falsas grandezas das autênticas. Nesse sentido, o 

processo educativo coincide com um esforço de atenção como tensão para a verdade
21

. 

 

Enquanto o homem tolerar ter a alma cheia de seus próprios pensamentos, de 

seus pensamentos pessoais, está inteiramente submetido até o mais íntimo de 

seus pensamentos à coerção das necessidades e ao jogo mecânico da força. Se 

acreditar que não é assim, está errado. Mas, tudo muda quando, pela virtude de 

uma verdadeira atenção, ele esvazia sua alma para poder deixar penetrar aí os 

pensamentos da sabedoria eterna (WEIL, 2001, pp. 262-263). 

 

Indiscutivelmente, o exercício da atenção é, concretamente, a atividade por excelência que 

possibilita o estabelecimento de uma consciência atenta sobre si mesmo e, portanto, sobre as 

necessidades da alma. O conhecimento destas está diretamente relacionado à compreensão de 

seus desejos e ao discernimento entre o falso e o real alimento para a alma, dando existência a um 

dinamismo que é enraizador: a espera por tudo que eleva o espírito aproxima os seres humanos. 

“Os infelizes não têm necessidade de outra coisa neste mundo senão de homens capazes de 

prestar atenção a eles. A capacidade de prestar atenção a um infeliz é uma coisa muito rara, 

muito difícil; é quase um milagre; é um milagre” (BINGEMER, 2006a, p. 19). 

Weil (2001) afirma que a nossa principal tarefa
22

 é buscar um lampejo de verdade, por 

meio de um esforço de atenção praticada assiduamente, da qual proviria a autenticidade, 

                                                           
21

 Bingemer (2006a) salienta que Simone Weil concebe tal esforço como uma forma de exercício que se 

encontra no terreno do desejo e da gratuidade. Assim, as práticas escolares são, preliminarmente, uma 

possibilidade de desenvolver as virtudes, sobretudo da humildade, permitindo à pessoa colocar em prática o 

ato contemplativo em relação ao objeto de desejo, impedindo-a de elaborar trabalhos mal feitos. Tal 

capacidade, advinda da experiência de fazer algo com perfeição, facilita, por sua vez, ao sujeito verificar, 

por um lado, a sua mediocridade ou insuficiência intelectual e, por outro, exasperar o desejo de ir ao 

encontro, cada vez maior, da verdade do objeto de interesse, chegando a um conhecimento mais autêntico. 

Esse dinamismo corresponde, nos dizer de Simone Weil, ao da oração. 
22

 Weil (2001) conclama qual é a nossa missão, enquanto educadores, referindo-se àquilo que o seu país de 

origem, a França, necessita para restabelecer as suas raízes. 
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promovendo a libertação dos alimentos espúrios, das falsas grandezas e das pérfidas forças de 

apoio, causadoras de uma cisão com a própria história, abrindo-nos ao enraizamento
23

.  

Bosi (2003) também acena ser necessário, para superar esse estado de desequilíbrio, 

um esforço de atenção e compreensão do contexto no qual o sujeito se encontra, e de uma 

perspectiva educativa que se coloque em comunhão com o desenraizado, evidenciando a sua 

verdadeira raiz cultural. 

Nesse sentido, Bosi (2003) alerta para o interesse voltado para alguns aspectos da 

tradição, de forma a não perder o verdadeiro sentido do que é passado de geração em geração. 

Assim, por exemplo, o empobrecimento do vocabulário local, em função de uma banalização 

da tradução documental, acabaria por vulgarizá-lo, desconsiderando os recursos que a própria 

tradição se utiliza para o acesso, compreensão e conhecimento da realidade. 

 

6.2. Tradição: raízes para a alma 

Frochtengarten (2005 e 2006), à luz dos trabalhos de Simone Weil, caracteriza o 

fenômeno do enraizamento como uma possibilidade de proporcionar meios ao sujeito que o 

informem de sua existência, através da comunicação de um modo de vida sustentado por 

preceitos morais, intelectuais e espirituais. 

Segundo esse autor, tal herança pode ser recebida através de condições materiais 

muito concretas, por exemplo, através de objetos de memória que guardam em si a presença 

viva dos ancestrais. 

Na condição de herdeiros, os descendentes criam raízes ensejando uma participação no 

contexto social amparada pelas convicções da coletividade na qual estão inseridos, que lhes 

apresentando uma maneira de existir: “Cada ser humano precisa ter múltiplas raízes. Precisa 

                                                           
23

 Segundo Guimarães (2005), o enraizamento é, para Weil, uma possibilidade similar à perspectiva da 

encarnação: partindo de uma compreensão do mundo em seu sentido religioso e denunciando aquilo que faz o 

homem padecer e explicitando o que o faz progredir, esforçando-se em propor o resgate dos valores humanos 

essenciais para o ser humano crescer e se desenvolver dignamente. 
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receber a quase totalidade de sua vida moral, intelectual, espiritual, por intermédio dos 

meios dos quais faz parte naturalmente” (WEIL, 2001, p. 43). 

Um segundo aspecto importante que o autor ressalta refere-se à necessidade de não se 

confundir uma transmissão enraizada dos conhecimentos tradicionais com uma atividade 

contemplativa ou reacionária. Esse diálogo enraizado entre gerações permite às atividades 

humanas, incondicionalmente, alcançar uma vivacidade quando arraigadas em uma tradição. 

Nesse sentido, o passado é uma grande fonte estimuladora de iniciativas. 

 

Seria inútil desviar-se do passado para pensar senão no futuro. É uma 

ilusão perigosa crer que haja mesmo aí uma possibilidade. A oposição entre 

o futuro e o passado é absurda. O futuro não nos traz nada, não nos dá 

nada; somos nós que para o construir devemos dar-lhe tudo, dar-lhe a nossa 

própria vida. Mas, para dar é preciso possuir, e não possuímos outra vida, 

outra seiva, senão os tesouros herdados do passado e digeridos, 

assimilados, recriados por nós. De todas as necessidades da alma humana, 

não há nenhuma mais vital do que o passado (WEIL, 2001, p. 45). 

 

Por fim, Frochtengarten (2005), enfatiza que se enraizar não pressupõe um isolamento 

geográfico da vida local, delimitando fronteiras intransponíveis e suprimindo o contato com as 

riquezas, variedades e intensidades vitais produzidas pelos ancestrais de diferentes povos. Ao 

contrário, estar radicado em uma tradição consiste em valorizar o relacionamento e a troca de 

experiências com os mais diversos territórios, estabelecendo vínculos orgânicos com estes. O 

autor afirma ser esse convívio com o diverso fundamental para a constituição da identidade do 

sujeito: “(...) a multiplicidade de contatos e a troca de influências podem alimentar revelações de 

parte a parte e estimular a originalidade de seus partícipes. É por meio da aparição diante do 

outro que os homens desenham sua identidade pessoal” (FROCHTENGARTEN, 2005, p. 369). 

O fenômeno do enraizamento permite que o homem, arraigado a uma determinada 

cultura local vinculada a uma tradição, possa receber uma herança, encontrar uma concepção 

personalizada de destino humano, e oferecer uma contribuição original. 

 

O enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida 

da alma humana. E uma das mais difíceis de definir. Um ser humano tem 
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raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de uma 

coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e certos 

pressentimentos do futuro (WEIL, 2001, p. 43). 

 

A alma, portanto, precisa se enraizar; e o alimento dessa necessidade encontrar-se-ia 

dentro de uma dada coletividade. Esse centro de vitalidade do ser humano, portanto, precisa 

ser acolhido e nutrido para se tornar cada vez mais primoroso (WEIL, 2001). 

Segundo Weil (2001), as necessidades mais comumente reconhecidas se referem às da 

vida física; e ela as enumera: proteção contra a violência, moradia, vestuário, calor, higiene, 

cuidados em caso de doença. 

Existem, também, aquelas concernentes à vida moral. Esse segundo conjunto de 

exigências possui a importante tarefa de alimentar a vida anímica de maneira que o ser 

humano, ligado a um dado agrupamento (pátria, família, etc), possa cumprir dignamente a sua 

trajetória (WEIL, 2001). 

Weil (2001) afirma que esses conjuntos de necessidades da vida, física e moral, estão 

vinculados à vida concreta e são imprescindíveis para o cotidiano e para a existência do 

sujeito. Entretanto, as necessidades relacionadas à vida moral não são facilmente 

reconhecíveis como as da vida física, tampouco naturalmente identificáveis, embora seja 

evidente a sua existência. 

 

Todas as crueldades que um conquistador pode exercer sobre populações 

submetidas, massacres, mutilações, fome organizada, escravização ou 

deportações maciças, são geralmente consideradas como medidas de mesma 

espécie, embora a liberdade ou o país natal não sejam necessidades físicas. 

Todo o mundo tem consciência de que há crueldades que atingem a vida do 

homem sem atingir o seu corpo. São as que privam o homem de um certo 

alimento necessário à vida da alma (WEIL, 2001, p. 11). 

 

Notavelmente, a autora vincula o reconhecimento de uma necessidade vital à 

obrigação do respeito para com ela; expresso de forma concreta, não abstrata, isto é, mediante 

as necessidades reais do homem. 
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As obrigações, incondicionadas ou relativas, eternas ou mutantes, diretas ou 

indiretas em relação às coisas humanas derivam todas, sem exceção, das 

necessidades vitais do ser humano. Aquelas que não concernem diretamente 

a tal, tal e tal ser humano determinado têm todas, por objeto, coisas que têm 

relação aos homens um papel análogo ao alimento. 

Deve-se respeito a um campo de trigo, não por ele mesmo, mas porque é 

alimento para os homens. 

De maneira análoga, deve-se respeito a uma coletividade, qualquer que 

seja, - pátria, família, ou qualquer outra –, não por ela mesma, mas como 

um alimento de um certo número de almas (WEIL, 2001, p. 11). 

 

Podemos compreender, então, que a alma constitui-se em um centro vital que 

anima o homem, colocando-o em atividade: cresce e se aprimora no contato com algo 

que está fora de si. Entretanto, Weil (2001, p. 13) é categórica em afirmar: para que essa 

busca seja segura é importante se nutrir dos alimentos adequados e, sobretudo, saber 

distinguir os verdadeiros dos ilusórios: 

 

Não se deve jamais confundi-las [as necessidades] com os desejos, 

caprichos, fantasias, vícios. É preciso também discernir o essencial e o 

acidental. O homem precisa, não de arroz ou de batatas, mas de comida; 

não de madeira ou de carvão, mas de aquecimento. Igualmente para as 

necessidades da alma é preciso reconhecer as satisfações diferentes, mas 

equivalentes, respondendo às mesmas necessidades. É preciso também 

distinguir dos alimentos da alma os venenos que, de tempos em tempos, 

podem dar a ilusão de fazer as vezes de alimento. 

 

Nesse momento, Weil (2001) nos fornece uma compreensão plena do por quê o 

enraizamento é, indubitavelmente, uma necessidade da alma; pois ela afirma que o valor único e 

incomparável da coletividade encontrava-se no fato de fornecer esse alimento indispensável para 

a vitalidade de seus membros: o enraizamento tem uma origem no passado, conservando, através 

de suas tradições, um conjunto de obras, sejam naturais ou sejam culturais, que deixam evidente o 

percurso humano de um determinado povo. Essas obras, ganhando voz através daqueles que se 

encontram vivos para transmitir aquele conhecimento, permitem que o sujeito vindouro possa ser 

acolhido e, encontrando um solo firme e fértil, colocar-se em atividade, nutrindo o seu centro vital 

e revelando potencialmente o que tem de humano. 

 

A coletividade tem suas raízes no passado. Ela constitui o único órgão de 

conservação para os tesouros espirituais reunidos pelos mortos, o único órgão 
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de transmissão por intermédio do qual os mortos possam falar aos vivos. E a 

única coisa terrestre que tenha um vínculo direto com o destino eterno do 

homem é a irradiação daqueles que souberam tomar consciência completa 

desse destino, transmitida de geração a geração (WEIL, 2001, p. 12). 

 

 

6.2.1. A alma como morada 

O fenômeno do desenraizamento, explicitado no contexto moderno, demonstra as suas 

conseqüências negativas para a alma humana colocando em evidência a sua necessidade de 

encontrar em uma coletividade os recursos adequados para o seu aprimoramento. 

Dessa forma, o valor das tradições, apresentadas como um conjunto de obras naturais 

e culturais, encontra-se no oferecimento de um modus vivendi que não apenas informa às 

gerações uma visão de mundo, como propõe uma forma de enfrentar a realidade presente. 

Esta deve ser verificada pelos descendentes através de um processo de apropriação e 

transformação da proposta, levando-os ao reconhecimento de si mesmos e à configuração de 

uma identidade pessoal. 

O reconhecimento de si, por sua vez, implica a percepção e a identificação do 

conteúdo transmitido, mas também o acolhimento deste em si desencadeando um movimento 

em direção ao que permite o crescimento e o desenvolvimento da pessoa. Essa ação de 

recepção sinaliza a existência de uma espacialidade interna cuja influência do meio externo 

pode favorecer um afloramento do que está potencialmente dentro do sujeito. 

Esse centro de vitalidade que anima o ser humano denomina-se alma. Esta se encontra 

enraizada na pessoa que, em contato com o mundo real que lhe oferece impressões por meio 

dos objetos e pessoas que nele estão presentes, direciona-se a estes por meio de certos atos 

vivenciais
24

 (ALES BELLO, 2004). 

                                                           
24

 As vivências são fenômenos que revelam atos registrados pela consciência intencional. Dessa maneira, elas 

nos mostram como a realidade vem ao encontro de um sujeito (ALES BELLO, 2004). 
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Assim, quando a pessoa realiza os atos de perceber e sentir
25

 aquilo que está à sua 

volta, discernindo o que vem ao seu encontro com maior ou menor precisão, revela que 

este “ter consciência do mundo” e “dedicar-lhe atenção”, seja central ou periférica, são 

exercidos por um “eu”
26

. 

Este “eu” pode ser examinado vinculado a um sujeito empírico, que recebe as 

impressões do mundo no qual está inserido, apreendendo-o por meio de vivências 

intencionais (natureza do “eu”), mostrando a existência de uma subjetividade humana que é 

triádica – corpo, psique e espírito –, na qual suas dimensões encontram-se inter-relacionadas. 

Esse “ser sensível anímico-espiritual”, que realiza vivências apreendendo o mundo, é 

estruturado com uma finalidade específica dentro da natureza – ser livre e responsável –, 

caracterizando, por fim, o que é ser uma pessoa (STEIN, 2003). 

Através dessas vivências, que permitem o acesso ao mundo externo, acontecem certas 

reverberações dentro da pessoa, demonstradas pela mobilização das suas estruturas subjetivas 

(forma como percebe, sente e age) no contato com o entorno, distinguindo-se pela sua 

superficialidade ou profundidade. Segundo Stein
27

 (2003), é exatamente essa diferença que 

                                                           
25

 Os atos vivenciados pelo sujeito empírico revelam a estrutura da subjetividade humana. Dessa maneira, as 

vivências de percepção remetem à esfera da corporeidade, que é portadora de sensações, referindo-se ao 

mundo externo, dotada de sensibilidade, qualidade permanente do sujeito, e demonstrando como a pessoa é 

afetada pelo seu entorno, assim como revela como o corpo é vivente. As vivências do sentir remetem à esfera 

psíquica, através dos sentimentos sensíveis e das emoções. Os atos da vontade, da decisão, da inteligência, do 

pensar e ação remetem à esfera espiritual, que também é valorativa. A partir dessas três dimensões 

encontradas no sujeito empírico correlato ao mundo externo, podemos denominá-lo como um “ser sensível 

anímico-espiritual”, cuja finalidade é: ser livre e responsável, delineando o que é ser uma pessoa. A partir 

dessa divisão triádica do sujeito podemos delimitar a psique como uma estrutura geral, uma realidade no 

mundo, uma unidade concreta de qualidades disposicionais que se dividem entre sensíveis (agudeza da vista e 

do ouvido, sensibilidade do olfato e do tato) e espirituais (inteligência, vontade, ânimo), cujo desenvolvimento 

está submetido às condições externas favoráveis às disposições do sujeito, expressas durante a formação da 

individualidade. O corpo vivo aparece como um órgão que expressa a vida da vontade, permitindo ao sujeito 

agir no mundo, transformando-o e, também, que manifesta a vida interior, vista através de sinais que marcam 

a corporeidade: traços no rosto, timbre da voz, etc (ALES BELLO, 2004 e STEIN, 2005a). 
26

 Segundo Ales Bello (2004), retomando Husserl, o “eu puro” trata -se de uma função estrutural a todo 

ser humano. É um “eu” porque dele irradiam todas as vivências registradas pela consciência, dotando -o 

da capacidade de realizá-las, o que permite, inclusive, verificar uma estrutura essencial da subjetividade 

humana (corpo, psique, espírito); e “puro” porque os atos vivenciais podem ser investigados sem a 

referência a um sujeito empírico real; assim pode-se falar de perceber algo, sentir algo, decidir por algo, 

sem se referir a uma pessoa ou um grupo específicos. 
27

 Edith Stein, filósofa, fenomenóloga e principal discípula de Husserl, fundador da Fenomenologia, nasceu aos 12 de 

outubro de 1891, na cidade prussiana de Breslau, atual território Polonês. Cresceu em um ambiente familiar de 
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permite um primordial delineamento da alma, saindo do mundo dos objetos e enfocando 

aquilo que acontece dentro do sujeito, caracterizando-o como um “eu anímico”; ou seja, que 

não apenas percebe e sente o mundo externo, mas que abriga em si aquilo que percebe e sente 

em níveis diversos de profundidade.  

 

“En mí”, o, mejor, “dentro de mi alma”. Mi alma tiene extensión y altura, 

puede ser llenada por algo, hay cosas que pueden penetrar en ella. En ella 

estoy en casa, de una manera bien distinta a como estoy en casa en mi 

cuerpo. En el yo no puedo estar en casa, En efecto, el yo mismo, en tanto en 

cuanto se conciba como “yo puro”, no puede estar en casa en modo alguno. 

Sólo un yo anímico puede estar en casa, y de él cabe decir también que está 

en casa cuando está en sí mismo. Vemos entonces que de repente el yo y el 

alma se acercan sobremanera entre sí. No puede haber alma humana sin yo, 

puesto que la primera es personal por su estructura misma. Pero un yo 

humano tiene que ser también un yo anímico: no puede haber yo humano sin 

alma, esto es, sus actos se caracterizan en sí mismos por ser “superficiales” 

o “profundos”, por tener sus raíces a mayos o menor profundidad dentro 

del alma. Según sean los actos en los que el yo viva, ocupará en cada caso 

una u otra posición dentro del alma (STEIN, 2003, pp. 656-657). 

                                                                                                                                                                                     
tradição judaica, sendo uma das mais novas de 7 filhos vivos. O seu caráter, durante o período da infância, é descrito 

por ela mesma, como vivo, insolente, curioso, indomável e colérico, quando era contrariada; embora, já conseguisse 

perceber a existência de um mundo interior desconhecido. Entretanto, a medida que vai crescendo, emerge uma 

personalidade marcada pela gentileza, inteligência, benevolência, perspicácia e ligação com a família; traços estes que 

lhe acompanharão durante toda a sua vida. A sua adolescência é perpassada por grandes questionamentos acerca da 

tradição religiosa da qual fazia parte. Aos quatorze anos começa a se preocupar com questões referentes à maneira de 

ver o mundo, apercebendo-se de que a escola não a auxiliaria na compreensão destas. Durante o período que se seguiu, 

dos quatorze aos dezesseis anos incompletos, Stein decidiu abandonar a escola, passando um tempo em Hamburgo 

com sua irmã, dando início a um ciclo de leituras fundamentadas no Humanismo Prático, tornando-se atéia e 

abandonando a prática da oração. Entretanto, seguia vivendo na convicção de que algo grande lhe estava assinalado. 

Após uma conversa com sua mãe, certa de que uma decisão deveria vir à sua consciência mediante um impulso 

interno, resolve retomar os seus estudos, sem arrependimentos pela sua deserção escolar. Ao contrário, tinha certeza 

que esse momento tinha lhe fortalecido e que estava mais preparada para enfrentar as dificuldades. O período 

universitário é marcado pela sua busca incessante pela verdade, na qual procura a razão de ser do homem. É com essa 

exigência que ela abandona a sua primeira opção de estudos, Psicologia, e, em 1913, segue para Gotinga e ingressa no 

grupo de Edmund Husserl, interessada pela nova corrente filosófica: fenomenologia. Stein estusiasma-se pelo 

ambiente intelectual oferecido por esse filósofo e projeta o seu doutorado com ele. Após a defesa primorosa de sua tese 

“sobre o problema da empatia”, em 1916 torna-se primeira assistente de Husserl, e assim permanece até 1917, quando 

começa a se dar conta de que deseja realizar os seus próprios escritos e se tornar professora. Entre 1917 e 1919, essa 

filósofa dá início a grandes questionamentos acerca de sua fé, aproximando-se cada vez mais do cristianismo católico; 

nesses anos acontecem a sua conversão. Em 1921, ao ler o livro da vida de Santa Teresa de Jesus, decide ser batizada. 

De 1922 a 1933, Stein se torna uma grande intelectual católica, trabalhando como professora universitária, sendo um 

dos temas que lhe eram caros a discussão sobre o feminino, sem nunca ter conseguido dar aulas para o curso de 

filosofia. Durante o período entre-guerras (1918-1939), foi para o campo de batalha, auxiliando como enfermeira; 

como professora, combateu as idéias nazistas que começavam a adentrar a mentalidade alemã e acaba sendo 

dispensada de suas atividades acadêmicas, em 1933. Nesse período, perturbada pelo tormento que se abatia sobre o 

povo judeu, assistindo a uma celebração religiosa e conversando com o Salvador, dá-se conta de que estava designada 

para viver a cruz que se colocava sobre os judeus. A maneira como esse chamado se concretizará culminará na sua 

entrada no Carmelo, em 1934, fazendo os votos de sua profissão perpétua em 1938. Nesse período, ela realiza grandes 

obras de caráter místico e dá-se início a configuração da cruz, intuída em seu chamado, através da perseguição que 

sofre dos nazistas. Em 9 de agosto de 1942, madre Benedita da Cruz é enviada à câmara de gás, no campo de 

concentração de Auschwitz-Birkenau, morrendo pelo povo judeu, não renunciando à sua herança, perecendo como 

Cristo, Aquele que lhe ajudou a valorizar ainda mais a sua origem. 
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A alma, portanto, é um lugar, ou seja, uma morada para aquilo que o “eu anímico” vê 

e sente, motivando-o à ação. 

Entretanto, Stein (2003) salienta que nesse espaço anímico há um ponto do qual a 

pessoa pode partir e ser inteiramente “si mesma”, que seria a expressão máxima de sua 

autenticidade. Esse “lugar próprio” encontra-se em sua dimensão mais profunda e será 

alcançado mediante a busca incessante travada pela pessoa. As decisões importantes, os 

posicionamentos e a entrega da alma são facilitados pela penetração nesse âmbito mais 

íntimo; do contrário, a vontade e as ações se encontrariam motivadas superficialmente e a 

vida humana se apresentaria de forma menos integral. 

 

En ese caso, la persona no está del todo en sus propias manos y no vive su 

vida íntegra. No puede recibir de modo adecuado lo que penetra en ella 

desde fuera: hay cosas que sólo se pueden recibir desde una cierta 

profundidad, y a las que sólo se pueden recibir desde una cierta 

profundidad, y a las que sólo desde esa profundidad cabe dar una respuesta 

correcta. En tanto no descienda a los niveles más hondos, esa persona 

superficial tampoco estará en situación de enfrentarse con lo que se 

desarrolla en ellos u no aflora en actos concretos. Ahora bien, la libertad 

puede “buscarse a sí misma”, descender a sus propias profundidades, desde 

ellas pactarse a sí misma como un todo y tomar posesión de sí. Por ello, 

cuando el alma no logra llegar a la plenitud de su ser y de su desarrollo, es 

culpa de la persona (STEIN, 2003, p. 657). 

 

Dessa maneira, Stein (2005) afirma que toda a essência anímica individual tem a sua origem 

em uma raiz que dá forma ao acontecer psíquico e corporal. Ela o denomina “núcleo”. Este se 

caracteriza por ser a vida que alimenta internamente a alma, esse centro da pessoa que mobiliza as 

dimensões humanas – corpo, psique e espírito – influenciada pelo ambiente externo ao sujeito. 

No “núcleo”, se encontram qualidades estáticas como pureza, bondade, delicadeza, que não 

são despertadas pelo mundo externo, ao contrário, brotam desse âmbito mais recôndito da alma 

preenchendo-a permanentemente e participando da sua formação individual. Nesse sentido, uma 

pessoa pode realizar atos bondosos e mesmo que nunca chegue a expressá-los por meio de suas 

ações, ainda assim, a bondade pertenceria à sua essência. O “núcleo” da alma aparece, portanto, 

como algo que é “absolutamente individual, indissolúvel e inominável” (STEIN, 2005, p. 441).  
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Quando la Stein si interessa del nucleo, come abbiamo già visto, non intende 

aggiungere un’ulteriore dimensione alla struttura triadica della persona umana, 

formata da anima, corpo e spirito, ma vuole sottolineare che l’individualità più 

própria si imprime in modo puro soltanto nell’anima ed in maniera ancora più 

peculiare nel núcleo (Kern) della persona che rappresenta in maniera più intima 

l’essenza di um essere umano (PEZZELA, 2003, p. 93)
28

. 

 

Pezzela (2003), acrescenta que o “núcleo”, essa dimensão mais íntima da alma, é 

responsável, desde o início, pela distinção entre os seres humanos. Além disso, a sua característica 

indissoluvelmente positiva permite a autora afirmar que qualquer expressão anímica que se 

distanciasse dessa esfera essencial da alma, apresentar-se-ia em senso negativo
29

. 

A alma
30

, portando, plasma a subjetividade humana, que pode ser chamada em seu 

conjunto de “alma pessoal”. Nesta encontram-se “disposições psíquicas” e “disposições 

corporais” que evoluem sob a influência das circunstâncias externas, que possuem, segundo 

Stein (2005), uma dupla função: fornecem uma energia vital, maior ou menor, tendo como 

objetivo o seu desenvolvimento, e direcionam esse processo evolutivo oferecendo momentos 

facilitadores da manifestação de “disposições originárias”, presentes na alma. Estas não se 

desenvolvem por si mesmas, transformando-as em “qualidades disponíveis” para o sujeito. 

A alma, enraizada no “núcleo”, manifesta-se de forma cada vez mais autêntica quanto 

mais essa parte mais íntima participar do seu desenvolvimento; porém, esse âmbito de 

                                                           
28

 “Quando Stein se interessa pelo núcleo, como já vimos, não procura acrescentar uma ulterior dimensão à 

estrutura triádica da pessoa humana, formada pela alma, corpo e espírito, mas quer sublinhar que a 

individualidade mais própria se exprime de modo puro somente na alma e de maneira ainda mais peculiar no 

núcleo (Kern) da pessoa que representa, de maneira mais íntima, a essência de um ser humano” (tradução nossa). 
29

 Segundo Pezzela (2003), o “núcleo”, visto em sua positividade por Stein, tem as suas raízes na experiência 

cristã dessa autora: “C‟è in tale visione una forte carica positiva nei confronti dell‟essere umano che le proviene 

anche dalla visione creazionistica, dalla prospettiva cristiana a cui si connete (Stein). Dio non può aver creato 

um‟essenza individuale negativa, ma è nello sviluppo, nella sua attualizzazione che nascono le devianze” (pp. 

93-94) – “Existe nessa visão uma forte positividade em relação ao ser humano que provêm também da visão 

criacionista, da perspectiva cristã a qual se conecta (Stein). Deus não pode ter criado uma essência individual 

negativa, mas é no desenvolvimento, na sua atualização que nascem os desvios” (tradução nossa). 
30

 A alma, essa espacialidade interna ao “ser corporal anímico-espiritual”, caracteriza-se, sobretudo, pela sua 

profundidade e superficialidade. Na alma, encontram-se as disposições originárias da pessoa que, embora não 

coincida com estas e nem com o seu desenvolvimento e manifestação psíquica, em contanto com circunstâncias 

externas favoráveis ao seu desenvolvimento, torna disponível essas qualidades para o sujeito e possível a sua 

atualização – expressão – transformando-as em “capacidades psíquicas”. Para o seu crescimento, a alma não 

necessita de nenhuma afluência de energias, nela mesma se encontra uma fonte energética que se converte em 

benefício do desenvolvimento da psique. Dessa maneira a alma pode se manifestar por meio dessas capacidades. 

Entretanto, quando a sua energia se esgota não produz uma “involução”, mas se recolhe em si mesma tornando-

se inerte e sem visibilidade para a vida atual (STEIN, 2005). 
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autenticidade vital para a alma não se encontra submetido ao processo evolutivo, assim como está 

livre de qualquer processo de auto-educação; embora a sua função seja de grande importância 

para a formação de capacidades integradas com aquilo que se tem de mais verdadeiro. 

A presença do núcleo durante o desenvolvimento das “disposições originárias” em 

“qualidades disponíveis” para o sujeito, tem como conseqüência o aparecimento de uma marca 

pessoal em tudo o que ele faz. Stein chamará os comportamentos que se encontram determinados 

pelo núcleo de “comportamentos com alma”, ou seja, que expressam a autenticidade do sujeito, 

cuja posição antagônica levaria o homem à sua completa inautenticidade. 

 

Dondequiera que el alma es descartada de la actualidad vital, vemos que al 

comportamiento y al ser visible del individuo le falta la nota individual o, 

como también dijimos, la nota “personal”. Aunque el individuo siga 

viviendo según su estilo personal y, contemplando externamente, conserve 

su peculiaridad, sin embargo esa peculiaridad lleva el sello de la 

inautenticidad. Su vida es impulsada por energías sensoriales y 

eventualmente por la voluntad o también es llevada por energías anímicas 

ajenas, no procede del centro de su propio ser y le falta, por tanto, la 

originalidad e la autenticidad de la vida que tiene su “núcleo central” bien 

definido” (...) En el hombre, en todos los casos en haya comportamiento 

“sin alma”. Podremos decir únicamente que él no se ha encontrado todavía 

a “sí mismo” o que se ha perdido temporalmente a sí mismo, y que mientras 

tanto su individualidad es irreconocible” (STEIN, 2005, p. 445). 

 

A autora afirma que há uma imprevisibilidade quanto ao despertar das qualidades 

estáticas do “núcleo”, que chegam à expressão nos atos humanos. Esse aspecto enfatiza que a 

sua existência e a sua permanência independem tanto de circunstâncias externas, quanto da 

dinâmica da estrutura humana no contato com o seu entorno: “Por princípio, al hombre le 

pertence tal centro, que en todo momento puede hacer irrupción” (STEIN, 2005, p. 445). 

A vida da alma, o “núcleo”, é uma fonte de energia inesgotável para o homem que 

vive desse centro, na qual suas ações e o seu ser visível espelham esse jorro de vitalidade. 

Entretanto, Stein (2005) adverte que, não partir dessa profundidade, significa desperdiçar 

essas energias; assim, mesmo que a “alma” e o “núcleo” estejam permanentemente presentes, 

o ser humano poderia deixar de difundir vida: a alma ficaria apagada. 
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El manantial que ella – alma – encierra en sí misma, puede agotarse. El mundo 

sigue encontrándose con el alma, pero no es capaz de “inflamarla”, no tiene ya 

“respuesta” para ello. La receptibilidad para los valores falla, aunque éstos sean 

renocidos todavía, y también las “cualidades quiescentes” parecen 

desaparecidas: la bondad no irradia ya en sentimientos positivos ni en acciones 

bondadosas, el interior parece que ha quedado vacío de todo lo que lo llenaba, y 

en lo cual se expresaba la individualidad que en sí misma es indescriptible. 

Semejante ruptura en la vida de una persona puede producirse cuando un “golpe 

del destino” devora todas las energías del alma de esa persona; pero el alma 

puede también irse “atrofiando” paulatinamente por un constante y excesivo 

consumo de energías, y entonces tienen que afluir a ella nuevas energías desde 

fuentes ajenas, a fin de despertarla a nueva vida (STEIN, 2005, p. 445). 

 

Stein (2005) também estabelece uma relação entre a alma, o “núcleo”, o caráter – 

formado pela vida da psique e da vontade – e a personalidade, afirmando como os dois 

primeiros participam da formação da individualidade do eu corporal-anímico-espiritual. 

O caráter
31

, como uma formação típica do sujeito
32

, constitui-se por meio da estimação 

interna de valores oferecidos pelas circunstâncias externas. Stein (2005), afirma que, quanto 

mais elevados forem os valores apresentados ao sujeito, mais profunda será a sua estimação 

pela pessoa; assim, esta ao sentir um impulso, resultante da conexão entre um sentimento 

adequado e um valor superior que se mostra a ela, agitando o seu “eu anímico” internamente, 

realiza uma ação original. 

                                                           
31

 O caráter refere-se à vida afetiva e à vida da vontade, ou seja, à capacidade interna do sujeito de sentir os 

valores que lhes são apresentados pelo mundo externo e, impulsionado por essa vivência, transformá-lo em ação. 

Assim, a formação do caráter revela uma abertura da alma ao mundo externo, entendido como o mundo dos 

valores. A capacidade de valoração que o sujeito tem, segundo os critérios de “correto” e “equívoco”, favorece o 

estabelecimento de uma lei racional, bem como o incentivo ao fazer-se responsável, dinâmica esta fundamental 

na constituição do caráter (STEIN, 2005a). 
32

 “Fondamentali per lo sviluppo caratteriale risultano anche l‟inteletto e la sensibilità che consentono di 

cogliere un bene o un valore e perció di relacionarsi ad esse in modo adeguato consentendo lo sviluppo delle 

capacità corrispettive. Un sentimento, ad esempio, in qualità di atto fondato, come um qualsiavoglia valore, 

mi spinge verso un oggetto che in quanto tale, non è più una semplice cosa, ma schelerianamente una cosa 

dotata di valore, e dunque un bene. Le qualità di valore possedute da un oggetto non esistono senza un 

riferimento preciso ad una scala di valori, così come um qualsiasi atto di valore si può presentare con atti che 

offrono contenuti materiali. Perciò la sensibilità é fondamentale per riuscire a comprendere i valori e 

relazionarsi ad essi, ma chi non possiede una sufficiente intelligenza per chiarire le conseguenze della própria 

azione non può capire quali saranno i risvolti” (PEZZELA, 2003, pp. 95-96) – “O intelecto e a sensibilidade 

também são centrais para o desenvolvimento do caráter, pois permitem a apreensão de um bem ou de um 

valor e, por isso, de se relacionar com eles de uma forma adequada, favorecendo o desenvolvimento das 

capacidades correspondentes. Um sentimento, por exemplo, sendo um ato fundado num valor, leva-me para 

um objeto que, por si só, já não é uma coisa simples, mas schelerianamente alguma coisa com valor, e, por 

isso, um bem. As qualidades de valor possuídas por um objeto não existem sem uma referência precisa a uma 

escala de valores, assim como qualquer ato de valor pode apresentar-se com os atos que oferecem conteúdos 

materiais. Portanto, a sensibilidade é fundamental para conseguir compreender os valores e para se relacionar 

a estes, mas quem não possui inteligência suficiente para esclarecer as conseqüências da própria ação não 

pode compreender quais serão as implicações” (tradução nossa). 
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A autora afirma que as dimensões humanas – corpo, psique e espírito – não têm um 

contato direto com o núcleo; assim, o sujeito pode chegar a expressar as qualidades do centro 

da alma na formação do caráter, que se utiliza das capacidades psíquicas, descritas como 

“capacidades sensíveis”, “memória” e “entendimento”. 

Assim, segundo Stein (2005), a vida da psique e da vontade nascem das profundidades 

da alma, que enraizada no núcleo, traz à vivência dos valores e dos comportamentos uma 

marca individual. Nesse sentido, o caráter se fundamenta no “núcleo”, pois este favorece, 

principalmente, uma acessibilidade ao mundo dos valores e uma receptividade em camadas de 

profundidade correspondentes ao grau do bem ou valor apresentado. 

A personalidade
33

, constituída a partir da dinâmica da subjetividade humana, é 

considerada por Stein (2005) como uma “unidade de características qualitativas”, que confere 

uma peculiaridade individual ao sujeito, infundida pela alma. 

 

6.3. A consciência do pertencer 

De acordo com Frochtengarten (2006) a relação de pertença a uma determinada 

comunidade, para uma pessoa, é um sustento para a sua memória pessoal, principalmente, 

quando a sua história coincide com a deste grupo. Assim sendo, quando determinados 

eventos, por qualquer motivo, impedem o homem de pertencer a uma dada coletividade, 

prejudicando a sua comunicabilidade e compreensibilidade mútuas, podem-se criar condições 

de desenraizamento, interrompendo certo modo de viver. 

Se por um lado temos as tradições, que informam sobre a existência da pessoa e que 

oferecem um repertório cultural, servindo de parâmetro para o sujeito se guiar no presente, 

                                                           
33

 A personalidade concerne em uma peculiaridade bem marcada que se sobressai ao caráter típico da 

pessoa. Dessa maneira, diante de um mesmo âmbito de valores, pode-se encontrar uma diversidade de 

comportamentos. A personalidade está intimamente relacionada às disposições originais presentes na alma 

que, por sua vez, encontra-se enraizada no núcleo. Assim, quando estas encontram circunstâncias 

favoráveis, transformando-se em capacidades psíquicas, trarão consigo uma peculiaridade individual 

configurando a personalidade da pessoa (STEIN, 2005a) 
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por outro se torna necessário que o herdeiro estabeleça uma ligação com a sua história que lhe 

permita se apropriar e transmiti-la aos seus sucessores. Esta, portanto, se configura em uma 

relação de pertença e a forma como ela incide na vida pessoal e na de comunidade dependerá 

da consciência com a qual o indivíduo a vive.  

Stein (2003) afirma que a consciência da pertença a um povo
34

 coincide com o 

início da responsabilidade pessoal para com este e com a necessidade de valoração 

pessoal, ou seja, da avaliação do sentido e valor da vida humana para uma determinada 

comunidade
35

 popular. 

 

Para comprender la responsabilidad del individuo frente al pueblo, y así 

poder responder a la pregunta de si el calor del individuo como persona se 

mide por su aportación al pueblo, debemos tener claro qué quiere decir vivir 

conscientemente como miembro del pueblo (STEIN, 2003, p. 737). 

 

Nesse sentido, a compreensão do viver “conscientemente” a pertença refere -se ao 

fato objetivo de uma pessoa encontrar-se dentro de uma comunidade, receber dela uma 

formação e desempenhar determinadas funções. Entretanto, a modalidade com a qual o 

sujeito vive a comunidade, com a noção clara de quem é o seu povo e de seu vínculo com 

ele, se expressa também no conhecimento de sua gratidão e dever, delineando a sua 

consciência da pertença (STEIN, 2003) 

                                                           
34

 Segundo Stein (2003), entende-se por povo uma estrutura social composta de indivíduos que se assemelha à 

forma de agregação denominada comunidade, em seu sentido mais amplo. O povo caracteriza-se por possuir uma 

história que coincide com aquela de seus membros, cujo cenário refere-se a certo espaço de terra. Não existe um 

povo sem os homens que a ele pertencem e estes são aqueles que conferem existência real ao que se denomina 

povo. Entretanto, para que este de fato exista não é necessário que todos os seus membros atuem, basta que existam 

alguns que vivam conscientemente a sua pertença ao todo, que apresentem vontade de dedicar esforços para a 

construção dessa totalidade e que provoquem os demais membros a viverem a sua pertença com a consciência do 

significado dessa ligação e expressando o seu vínculo por meio de suas ações. O povo tem uma vida externa e 

interna. O primeiro refere-se à maneira como essa comunidade entra em contato com outros povos. O segundo pode 

ser compreendido em três âmbitos: “auto-configuração” (referente ao número de pessoas, capacidade funcional, 

ligação interna, progressos no conhecimento em geral, aptidões práticas e conformação da vida em hábitos e 

costumes), “auto-conservação” (refere-se aos bens materiais produzidos para a manutenção do povo e como estes 

se colocam a serviço das funções vitais do povo como economia, política, saúde e educação); “auto-expressão” 

(refere-se ao patrimônio lingüístico e cultural que é legado aos seus membros). Esses dois últimos, “auto-

conservação” e “auto-expressão” não podem ser considerados isoladamente. 
35

 A comunidade é compreendida por Stein (2005) como uma forma de agrupação social em que os indivíduos 

estão ligados por um vínculo natural e orgânico. Assim a principal conseqüência no que respeita à ligação 

interna de seus membros é que um sujeito aceita o outro como tal e vive com ele. 
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Dessa maneira, saber como se constituiu a história dessa comunidade, suas raízes, os 

fatos que possibilitaram a configuração daquele modo de viver peculiar e os valores atribuídos 

a certas práticas, é de suma importância para o estabelecimento de uma ligação mais profunda 

com aquele grupo e para uma compreensão de si (STEIN, 2003) 

 

Quien conozca a su pueblo, quien haya suyos interiormente los tesoros que 

ese pueblo ha creado desde el fondo de su naturaleza, se sentirá 

profundamente ligado a él – ya sabemos que el alma vive de los valores 

espirituales que asume y probablemente se preguntará: ¿qué seria yo sin mi 

pueblo? ¿Acaso no tengo que agradecerle todo lo que soy, y acaso no le 

adeudo, por eso mismo, cuanto soy? ¿No he de verlo como la realidad más 

alta, a la que debo subordinar cualquier otra cosa? (STEIN, 2003, p. 738). 

 

A transmissão dos tesouros da tradição não define o que é a comunidade. Esta, 

formada por um conjunto de membros que assimilam o seu clima cultural , em 

conformidade com um modo de ser específico, acolhe em si uma diversidade de formas 

singulares de viver aquilo que recebeu, salvaguardando a riqueza da vida comunitária. 

Assim, a consciência do pertencer consiste na busca de uma apropriação daquela 

herança por parte do sujeito que a recebe, possibilitando uma participação e uma 

contribuição que revelem sua marca pessoal (STEIN, 2003). 

O vínculo entre os diferentes membros não ocorre em função do esforço em se 

associarem, ao contrário eles se mantém juntos em função de um ponto unitário oferecido 

historicamente pelos antepassados. 

O desenvolvimento da tradição, no tempo, está intimamente ligado à consciência da 

pertença de cada um de seus membros. Stein (2003), porém, afirma que dos membros de um 

povo depende o desenvolvimento daquilo que se recebeu, não da sua permanência no tempo. 

A autora atesta que um povo que viveu os seus tesouros com a plena noção de seu pertencer, 

mesmo que desapareça, é eterno. 

 

La vida y la historia de un pueblo dependen de que haya hombres que 

tengan esta llamada y la sigan. A otros hombres, en cambio, se les llama a 
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salir de su pueblo y del ámbito de sus parientes; puede ser que su misión les 

dirija hacia otros pueblos (STEIN, 2003, p. 740). 

 

A consciência do pertencer, dessa forma, tem o seu início na responsabilidade com a 

comunidade em que o sujeito se encontra na medida em que, integrado a esta, em seus 

diversos âmbitos, se sente chamado a construi-la. Nesse sentido, o seu valor incomparável não 

está na contribuição em si que dará à história, mas no fato de que responde a esse chamado. 
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Capítulo 07 

Discussões 

 

O nosso objetivo central está parcialmente cumprido, uma vez que mostramos 

sistematicamente a dinâmica que descreve a consciência de pertencer para os entrevistados, 

por meio da experiência comunitária em Morro Vermelho, centrada na devoção mariana. 

Através da releitura e de uma nova análise fenomenológica das entrevistas: 

a)  identificamos os elementos presentes na experiência comunitária dessa vila, 

que permitem o contato, a ligação e a adesão responsável à tradição local: a 

convivência dos entrevistados com os familiares, o envolvimento dos 

depoentes com a comunidade e os instrumentos da tradição, o relacionamento 

pessoal com Nossa Senhora vivido por meio de orações e preces dentro de 

circunstâncias cotidianas, a participação efetiva dos entrevistados na 

construção na festa da Padroeira; 

b)  apreendemos uma dinâmica interna ao sujeito que favorece o emergir da 

consciência de pertença: a verificação da tradição pelos entrevistados, resultando 

no fortalecimento da experiência de certeza na presença da Padroeira e no uso de 

critérios internos que servem de parâmetro para conceber a si mesmo e conviver; 

c)  delineamos como a participação e o comprometimento dos entrevistados com a 

festa permite-lhes ter uma consciência de si como pertencentes a Morro 

Vermelho: a construção da festa, descrita pela dinâmica do chamado, levando 
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os depoentes a se envolverem com as festividades de Nossa Senhora de 

Nazareth, associada ao reconhecimento da própria tarefa nesse momento, é 

sustentada pela memória dos fatos que evidenciam aos entrevistados a presença 

contínua da Padroeira, de forma correspondente. 

Assim, a análise das entrevistas e a elaboração da experiência-tipo evidenciam alguns 

elementos e processos essenciais para que ocorra a experiência de pertença: a existência de 

uma tradição viva, o processo de apreensão e apropriação do significado da proposta, e o 

reconhecimento da contribuição própria para a construção da festa. 

O diálogo com alguns autores, por sua vez, torna-se essencial para uma posterior 

realização do “confronto de testemunhos” com o que encontramos em nossa análise, assim 

como proposto por van der Leeuw (1964). Dessa maneira, buscamos explicitar certos temas 

fundamentais para a realização das nossas discussões: a função da tradição para a 

modernidade, assim como a sua importância na constituição do sujeito; a dinâmica da alma 

como uma morada que acolhe em si o mundo dos valores; a consciência do pertencer que 

expressa o encontro entre a tradição e a pessoa que a vive. 

A etapa que finaliza esse trabalho e cumpre completamente o nosso objetivo central é 

a “reconstrução” teórica do vivido, a partir do confronto entre os significados essenciais 

descritos na vivência de pertença dos entrevistados de Morro Vermelho, examinados 

fenomenologicamente, e a maneira como a contribuição de alguns autores apresenta-se em 

consonância com a elaboração da experiência dos depoentes (VAN DER LEEUW, 1964). 

Concluímos essa parte, portanto, testemunhando aquilo que se mostrou a nós e 

oferecendo a nossa compreensão teórica por meio desse processo de reconstrução: podemos 

falar, porque eles se deixaram ver! 
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7.1. A origem do pertencer é uma tradição viva: 

a oferta de um referencial 

 

7.1.1. A infância, os locais e os gestos familiares 

Na convivência familiar, algo “bom” é comunicado, emerge o desejo de seguir 

O primeiro aspecto que se evidencia, portanto, refere-se ao fato de que o 

pertencimento é gerado dentro de um contexto previamente estruturado, cuja existência e 

discernimento de algumas referências torna-se essencial para a veiculação e recebimento do 

conteúdo da tradição local, tornando viva a difusão desses conhecimentos passados. Ao 

contrário das tendências da modernidade, apontadas por Arendt (2005), a dinâmica 

apresentada pelos entrevistados demonstra um apreço pelo conhecimento tradicional, 

evidenciando um movimento de continuidade entre o passado, o presente e o futuro. 

Em Morro Vermelho, os primórdios da experiência do pertencer acontecem no período 

da infância, expressa no reconhecimento genuíno e na aceitação de uma proposta realizada e 

transmitida pelos predecessores. 

Os locais assinalados pelos entrevistados se fazem conhecer por meio de suas descrições 

acerca das atividades cotidianas de seus familiares e de seus conterrâneos. Assim, enquanto 

relatam sobre a maneira como os parentes realizam o trabalho, servem à igreja local ou rezam 

em sua própria casa, manifestam-se, ao mesmo tempo, os primeiros contatos significativos com 

a tradição, comunicados através da forma como aquelas pessoas vivem a devoção a Nossa 

Senhora de Nazareth, nesses contextos. Nesses espaços, a presença da Padroeira lhes é 

apresentada como um aspecto da realidade nos quais podem ver a Sua ação. A materialidade 

dos espaços em que os entrevistados recebem a tradição demonstra a importância do aspecto 

concreto para o processo de rememoração da história de seus ancestrais. A lembrança desses 

contextos aparece vinculada à maneira como eles são utilizados pelos parentes dos depoentes, 
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ou seja, como portadores de uma mensagem para os entrevistados. Assim, Frochtengarten 

(2006) assinala como é fundamental a presença de certos recursos que podem ser captados pelos 

sentidos para a comunicação de um modo de vida. 

A manifestação da religiosidade mariana também é observada nos gestos realizados 

pelos parentes durante a organização da festa da Padroeira, na maneira como vivem as 

suas obrigações laborais e familiares, na forma como se dedicam à Santa através dos 

cuidados prestados à igreja, vividos e ordenados segundo a tradição que lhes é  legada 

pelas antigas gerações, com o intuito de comunicar a fé na Santa à geração póstera. Assim, 

Bosi (2003) comenta que a transmissão de um modus vivendi, arraigado nos “valores 

antigos, religiosos, artísticos, morais, lúdicos”, concretizados na maneira como viver o 

cotidiano, utilizando-se dos recursos tradicionais próprios ao contexto, é uma maneira de 

comunicação do sentido da tradição. 

A tradição torna-se vivaz, uma vez que esses gestos comunicam algo bom para a vida 

em seus diversos âmbitos; que, nesse primeiro momento, identifica-se com as pessoas citadas 

pelos entrevistados, suscitando o desejo de segui-las. Esse é, indubitavelmente, um exemplo 

da função da narrativa, assinalada por Benjamin (1994) e Frochtengarten (2006). O 

intercâmbio entre as experiências transgeracionais favorece uma vivência compartilhada para 

os ouvintes, de maneira que estes se vêem estimulados a participar das práticas locais 

integrando a cadeia da tradição. 

Dessa maneira, a vivacidade da tradição é observada na maneira como os 

entrevistados se deparam com uma vida dentro da comunidade, familiares e moradores, 

identificando uma forma de viver a devoção que se demonstra de forma diferente e atrativa. A 

inclinação em direção a esses modos diversos é verificada, sobretudo, pela presença de um 

envolvimento, por parte dos entrevistados, caracteristicamente interessado e curioso por algo 

que aquelas pessoas trazem em si; que já identificam como um “bem”. 
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7.1.2. Os momentos habituais e instrumentos da tradição local 

Compartilhando a vida da comunidade, descobre-se um modus vivendi guiado por 

Nossa Senhora de Nazareth 

A inserção na vida comunitária dá-se, inicialmente, por meio da convivência familiar; 

tornando-se uma via de acesso para se vivenciar os valores que nutrem aquele certo jeito de viver 

a devoção mariana vinculada à vida cotidiana. O exercício da mente humana em receber o que 

lhes é transmitido consiste em uma das funções da tradição, como nos assinala Arendt (2005). 

A participação dos momentos habituais, oferecidos pela tradição – como os serviços 

prestados à igreja local, as celebrações, a leitura das escrituras e as reuniões coletivas que 

provocam uma reflexão sobre o conteúdo da devoção, o auxílio na realização da festa – 

provocam, em certo momento, um impacto nos depoentes. Este gera um maravilhamento, 

caracterizado pela curiosidade, pela observação, pelas perguntas e pensamentos acerca do 

valor que aqueles gestos carregam e por uma atração mais consciente acerca do que mobiliza 

aquelas pessoas. As condições materiais da tradição, assim como os instrumentos que ela 

oferece, têm uma função peculiar no processo de transmissão uma vez que auxiliam no 

processo de reflexão e atualização desse conteúdo, segundo Arendt (2005). Entretanto, os 

entrevistados nos mostram que essa dinâmica é desencadeada mediante algo que lhes atrai 

suscitando a busca pelo significado daquilo que os chama atenção. 

Esse “se maravilhar” pode ser compreendido, sobretudo, como um “sentir-se 

golpeado” que permite aos entrevistados se darem conta de um modo de vida que é guiado 

por Nossa Senhora de Nazareth, cuja presença confere um sentido para o trabalho, as 

responsabilidades, os problemas, o sofrimento e a aflição, os relacionamentos, a construção da 

festa e o cuidado com o outro, percebido naquilo que eles vêem corriqueiramente. A presença 

da Padroeira, portanto, traz algo de excepcional para o que é trivial ou problemático. O 

sentido revelado pela tradição e comunicado na forma como se vive o cotidiano tem um 
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aspecto educativo, como nos assinala Weil (2001), uma vez que oferece auxílio para viver as 

circunstâncias presentes, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Dessa maneira, o método 

tradicional tem a potencialidade de alcançar o coração humano, utilizando-se das histórias 

vivas para transmitir o conhecimento da história global. A percepção da tradição e dos 

sentidos que ela carrega, traduzidos na maneira como é vivida pelos familiares, permite uma 

percepção prática e menos abstrata do seu conteúdo, uma vez que se encontram vinculados à 

vida concreta. A tradição, segundo a autora, oferece alimentos à alma suprindo as 

necessidades da vida concreta e moral. 

Esse deslumbramento, vivido como uma surpresa pelos entrevistados, ao compartilhar a 

vida da comunidade, mantém a postura de abertura frente ao que lhes está sendo oferecido, 

desperta no convívio com os seus familiares. Tal posicionamento é essencial para que cresça a 

familiaridade com a Padroeira; e o conhecimento d’Ela dá-se fundamentalmente através da 

vivência dos recursos oferecidos por aquele local, ou seja, através da participação na vida familiar 

e na vida comunitária: por meio das escrituras, conhece-se mais a vida de Maria; através da festa, 

percebe-se mais a Sua ação; as mudanças proporcionadas pelos milagres relatados atestam a 

Presença de Nossa Senhora. A intimidade com a Padroeira, facilitada pela abertura dos 

entrevistados, favorece a percepção de algo fora do comum dentro do que seria óbvio. 

 

7.1.3. A presença da autoridade 

A oferta de uma hipótese de vida e de um método para vivê-la 

A dinâmica da tradição nessa comunidade, fundamentada na confiabilidade da testemunha 

dos conhecimentos precedentes, é a antítese do que Safra (2004) percebeu no espaço clínico como 

um tipo de sofrimento humano comum na contemporaneidade, ao se defrontar com os efeitos do 

fenômeno do desenraizamento, expresso na falta de confiança entre os homens e destes com o seu 

entorno. O processo de transmissão tradicional fortalece o que o autor chamou de ethos humano, 
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uma vez que estimula o sujeito a se apropriar da história do grupo no qual se encontra inserido e 

se lançar no mundo de forma integralmente humana: considerando o passado, que oferece noções 

fundamentais para lidar com a realidade no presente; instigando o processo de apropriação desses 

conhecimentos de forma pessoal, e obtendo, por fim, um conjunto de experiências que possa ser 

legado aos seus descendentes no futuro. 

O processo de reconhecimento da autoridade em Morro Vermelho, caracterizada pelo 

modo diverso de viver a tradição e por oferecer algo “bom”, é delineado, para os entrevistados, 

pelo sentir-se atraídos por esse “algo” valoroso que essas referências carregam consigo, e, 

conseqüentemente, pela crescente familiaridade com Nossa Senhora de Nazareth que acontece 

no convívio com essas pessoas; elementos estes essenciais para que os entrevistados verifiquem, 

ao longo da vida, a proposta colocada pela tradição.  

Assim, a tradição oferece a construção de referências que proporcionam uma 

possibilidade de vida e o método para vivê-la. Dessa maneira, Safra (2004 e 2006) afirma a 

importância da presença dessas pessoas para a formação pessoal, uma vez que o acolhimento 

que elas podem oferecer aos sujeitos mais novos é fundamental para que eles possam se 

desenvolver integralmente. Dessa maneira, sentindo-se amparados, inicialmente, pelos 

conhecimentos oferecidos por essas referências, o herdeiro, aos poucos, começa a se lançar 

em experiências que ele ainda não vivenciou de forma mais segura e criativa. 

 

7.1.4. A condição para o cumprimento da função da tradição é a sua verificação 

À abertura dos entrevistados segue-se a verificação da tradição como condição 

indispensável para que se estabeleça um relacionamento, de forma personalizada, com o 

conteúdo da tradição: a própria Padroeira. 

Essa verificação constitui-se, principalmente, na aplicabilidade do aprendizado obtido na 

convivência com as autoridades reconhecidas ao longo da vida dos entrevistados, assim como na 



Capítulo 07 – Discussões – Confrontações e reconstrução 

 

187 

 
 

utilização dos instrumentos que a tradição oferece, em circunstâncias muito concretas de suas 

próprias vidas, como uma hipótese de enfrentamento de tudo o lhes acontece no cotidiano. 

E o que os depoentes constatam é que, vivendo o dia-a-dia da comunidade, cresce a 

percepção de que Nossa Senhora vai entrando em suas vidas, por meio da oração: forma suprema 

do relacionamento com a Santa. O pedir ou rezar é suscitado por algo inesperado ou impensado, 

atestando, assim, a presença de uma força externa aos depoentes, que tem condições de intervir no 

momento presente, impulsionando-os ao reconhecimento de uma Presença. Diante dessa 

constatação, o que emerge é um viver segundo a certeza de que a circunstância revela a presença 

de uma instância superior à condição humana, a Padroeira, que tem um poder de intercessão 

diante de situações em que a capacidade humana é insuficiente. 

O processo de apropriação da tradição, segundo Arendt (2005) e Frochtengarten (2006), 

passa pela utilização dos recursos da tradição que veiculam informações sobre a própria existência 

de seus descendentes. Nesse sentido, a utilização de práticas ou objetos da cultura local é 

essencial, uma vez que, sendo portadores de uma experiência vivida pelos ancestrais, pode 

desencadear um contato personalizado com o conteúdo tradicional; aspecto esse fundamental para 

que a função da tradição se cumpra: a sua perpetuação de forma autêntica. 

Diante do fenômeno do desenraizamento, também presente no contexto brasileiro, 

associado à migração desmedida, que gera uma adaptação dezenraizadora ao novo contexto, 

ao desemprego, à integração entre diversos grupos de forma homogeneizada, às relações 

humanas balizadas pela competitividade, à urbanização desenfreada e à verticalidade das 

metrópoles provocando efeitos psicológicos como a humilhação social, fendas no percurso 

biográfico dos sujeitos, ceticismo e falta de esperança, compartilhamos da visão de Weil 

(2001), Bosi (2003), Safra (2004), Gonçalves Filho (1998) e Frochtengarten (2005 e 2006), 

cujos trabalhos elucidam como esse fenômeno é prejudicial à formação humana e como ele 

traz conseqüências sociais sérias. 
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O que o nosso estudo nos mostra é exatamente a importância da tradição e de certa 

maneira de vivê-la, instigando o sujeito ao processo de verificação e posterior apropriação dos 

conhecimentos precedentes. Respondendo à urgência de um resgate da nossa cultura brasileira, 

retomando o significado da nossa própria história, conforme explicitada pelos teóricos citados 

acima, mostramos inicialmente alguns aspectos essenciais que evidenciam a vivacidade da 

tradição em Morro Vermelho, condição esta essencial para a experiência de pertença, indicando-

nos um caminho interessante para compreender em que medida é possível essa tarefa. 

Façamos agora o processo de reconstrução do dinamismo de apropriação da tradição 

pelos entrevistados, essencial para o emergir da consciência do pertencer; que coincide com a 

construção da festa de Nossa Senhora de Nazareth. 

 

7.2. A apreensão do significado da tradição: 

condição para um pertencer consciente 

 

7.2.1. Experiência do centro do eu que se manifesta: emerge a consciência de si 

Esse processo de apreensão do significado da proposta coincide com a verificação da 

tradição, possibilitando aos entrevistados apropriarem-se do seu conteúdo de forma pessoal; passo 

este essencial para a perpetuação dos conhecimentos precedentes através da construção da festa. 

O primeiro momento caracteriza-se pela mobilização pessoal dos entrevistados diante 

da proposta que lhes é apresentada naquele contexto. Weil (2001) já havia nos sinalizado que 

a dinâmica da tradição se caracteriza, por um lado, pela existência de uma proposta que 

oferece alimentos adequados para as necessidades físicas e morais da alma e, por outro, pela 

presença de um sujeito que se movimenta por meio do reconhecimento de si diante do que 

recebe de seus antecessores. 
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Em cada uma das entrevistas é possível distinguir um momento em que a verificação da 

proposta enseja uma decisão. Chamaremos esse ponto alto dos relatos, carregado de tensão, de 

experiência do “centro do eu que se manifesta”. Este dinamismo se evidencia, principalmente, por 

meio de uma ocasião em que, durante o processo de verificação da tradição, os entrevistados são 

impelidos a tomarem uma decisão, em função de uma mobilização interna. Stein (2003), ao 

comentar sobre o termo “alma”, diz que a sua delineação dá-se pelas reverberações que 

acontecem dentro do sujeito, em graus de superficialidade ou profundidade, desenhando os 

contornos de uma espacialidade interna à pessoa. Vemos que os entrevistados descrevem 

exatamente um processo de acolhimento em si das impressões do seu entorno, por meio daquilo 

que observam na convivência com a comunidade, passando da atenção às coisas, pessoas e 

eventos, a estratos mais fundos, motivando-os à ação através de suas decisões.  

A dinâmica que descreve como esse centro é tocado pode ser compreendida em três 

momentos: o uso da intuição, o envolvimento elucidativo e o emergir da consciência de 

exigências essenciais. 

 

a) O uso da intuição 

O uso da intuição aparece, inicialmente, pela identificação de algo na tradição, 

oferecido pelos familiares, que ainda é pouco claro, mas que se apresenta de forma atrativa, a 

ponto de fazer com que os entrevistados sigam o modo como vivem os parentes. Essa 

inclinação nos sinaliza a existência de uma movimentação interna, que é suscitada pelo que é 

oferecido aos depoentes. Seguir aquelas pessoas coincide com seguir essa vibração que 

acontece dentro deles. 

A condição essencial para essa dinâmica ocorrer é, indubitavelmente, a confiança nos 

proponentes, que, ao oferecer a tradição, deixam claro o sentido que esta tem para eles: 

vivem-na pessoalmente, uma vez que se trata de um auxílio em todos os âmbitos da vida; 



Capítulo 07 – Discussões – Confrontações e reconstrução 

 

190 

 
 

transmitem-na na certeza de que a vida cotidiana, gerada e ordenada comunitariamente pela 

devoção à Padroeira, é um bem para a formação humana da geração seguinte. Esse terreno 

regado pela firmeza e segurança de uma proposta com sentido, abre espaço para os 

entrevistados se envolverem mobilizando todos os aspectos de sua pessoa: sensibilidade, 

afetividade, vontade e decisão. 

Primeiramente, a presença da alma se expressa por meio dessa agitação interior 

irrefreável, que motiva os entrevistados a uma aproximação daquelas pessoas, provocada pelo 

reconhecimento nelas de um modo diverso de viver o cotidiano e pela identificação vaga, 

embora certa, de um valor. Essa trepidação que se produz dentro dos depoentes revela a 

presença de uma vitalidade que gera reações e indica direções para suas ações, por meio de 

uma sutil e primordial valoração: confiar-se pela intuição de um “bem” para a própria vida. A 

participação da corporeidade e da psique é fundamental para o acesso ao mundo externo e 

interno, de acordo com Ales Bello (2004); entretanto, a atividade espiritual se faz presente, 

por meio do uso da afetividade e da vida da vontade, expressa na identificação preliminar de 

um bem por parte dos entrevistados. 

Estes, despertos pelas influências contextuais e mobilizados pela vibração interna, têm as 

esferas humanas – corpo, psique e espírito – movimentadas para a busca de um conhecimento 

mais aprofundado da tradição, ou seja, de seu sentido. Entretanto, Stein (2004) assinala a 

importância da vivência empática como uma possibilidade do sujeito compreender a si mesmo 

como um indivíduo psicofísico, uma vez que esta permite acesso ao outro como “igual a mim”. 

Dessa maneira, ao realizar o ato da empatia, o sujeito pode acessar uma maneira nova de como se 

orientar no mundo favorecendo um conhecimento mais profundo de si e do seu entorno. 
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b) O envolvimento elucidativo 

O envolvimento elucidativo caracteriza-se pelo crescente relacionamento dos 

entrevistados com a vida comunitária, tomando maior conhecimento acerca do que 

alimenta aquela forma diversa de viver o cotidiano. Nesse momento, a mobilização que 

ocorre nos depoentes, fruto daquele palpitar incontornável, direciona-os ao 

aprofundamento do valor subjacente ao que lhes é passado. As perguntas e os 

pensamentos sobre o significado dos gestos, a identificação deste com a Padroeira e a 

crescente familiaridade com a vida da Santa permite-os compreender que Ela é uma 

referência, um modelo de vida. Dessa maneira, aquela vibração inicial diante da proposta 

realizada pelos familiares, ampliada em sua dimensão comunitária, manifesta-se sob a 

forma de um “sentir-se golpeado” que auxilia na manutenção da abertura original ao que 

lhes é transmitindo, ensejando uma atitude de aprofundamento do conteúdo da tradição. 

Segundo Stein (2005a) e Ales Bello (2004), essa espacialidade interna ao sujeito possui 

camadas mais profundas: auxiliada pelas esferas humanas do corpo e da psique, responsáveis pela 

captação dos dados sensíveis no mundo e pela reação a eles, há uma atuação mais destacada do 

intelecto no processo reflexivo sobre o significado do conteúdo da tradição na qual o sujeito está 

envolvido. Assim, os entrevistados não apenas percebem o mundo ao redor e reagem 

aproximando-se das pessoas que portam um determinado valor, mas passam a ter uma 

compreensão mais apurada do valor da Padroeira e de como Ela atua na vida das pessoas.  

 

c) Centro do eu que se manifesta: a consciência das exigências essenciais 

Através de acontecimentos imprevistos, os entrevistados, servindo-se dos recursos da 

tradição – sobretudo daquilo que os marcaram na convivência com esta, fazendo-os vibrar de 

uma maneira diferenciada –, explicitam certas exigências essenciais para defrontar a vida 

como: justiça, bondade e amor. 
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Assim, a utilização dos meios tradicionais, como orações e preces à Padroeira, 

favorece o estabelecimento de um relacionamento pessoal com a Santa, mediado pela 

consciência de que há algo dentro de si que é essencialmente uma exigência para a vida e para 

viver. Essa consciência emerge dentro do relacionamento com Nossa Senhora de Nazareth 

permitindo-lhes enfrentar a realidade com a clareza do quê desejam e com a certeza da 

companhia da Padroeira, auxílio às suas aspirações. A identificação de que há algo interno 

que é o “si mesmo” nos mostra a presença daquilo que Stein (2003 e 2005) chamou de 

“núcleo” da alma ou de sua dimensão mais profunda. 

Nesse sentido, quando esse centro do eu se manifesta nos entrevistados, emerge 

simultaneamente um posicionamento de tomar para si a proposta que lhes é feita, 

identificando com precisão o que lhes corresponde no relacionamento com a Santa. Trata-se 

de outro aspecto importante, que nos sinaliza a atuação do “núcleo” da alma, a tomada de 

decisões e os posicionamentos fundamentais diante de impasses, facilitados pela penetração 

nesse âmbito mais íntimo, afirma Stein (2003). 

 

7.2.2. A experiência de certeza coincide com o “si mesmo” 

O surgimento da experiência de certeza associa-se à convicção de que Nossa Senhora 

está presente como uma companhia correspondente àquelas exigências imanentes. Na 

convivência com a tradição, essa certeza ainda aparece transmitida pelos outros, mediante o 

testemunho de graças e milagres. Ela começa a se tornar pessoal quando os entrevistados se 

arriscam a fazer o que observam nos devotos: recorrer à Padroeira. 

Dessa maneira, o processo de alcance da certeza pode ser resumido pela seguinte 

dinâmica: a identificação primária de uma necessidade concreta, revelada no embate com 

as circunstâncias cotidianas, no qual emergem os problemas a serem enfrentados; a busca 

de soluções; a incapacidade de resolver aquela situação e a urgência de solucioná-la; a 
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utilização de orações e preces para recorrer à Padroeira, constatando-se que há algo de que 

se precisa. A confirmação do pedido aparece no reconhecimento de que a Santa acolhe e 

escuta aquelas necessidades revelando uma preocupação autêntica pela vida dos 

entrevistados, de uma maneira tal que eles se dão conta de Seu amparo naquilo que mais 

eles precisam: Sua justiça, Sua bondade, Seu amor. 

A companhia da Padroeira torna-se uma certeza para os entrevistados na medida em 

que estes identificam uma atenção verdadeira à necessidade mais profunda que eles possuem. 

Stein (2005), ao falar do “núcleo” da alma, afirma que ele é a vida da alma, do qual emanam 

“qualidades estáticas”, como bondade, pureza e delicadeza, dentre outras, que constituem 

essencialmente o ser humano e, portanto, não estão submetidas à causalidade do mundo 

externo. Nesse sentido, podemos dizer que, no relacionamento com a Padroeira, a certeza de 

Sua presença coincide com a manifestação do “núcleo” da alma para os entrevistados, de 

forma surpreendente para eles. 

A resposta dada pela Santa àquelas exigências essenciais, reveladas aos entrevistados, é 

reconhecida dentro das necessidades concretas da vida. A presença da Padroeira ocorre ao mesmo 

tempo em que se evidencia aquilo que eles realmente são e precisam na existência. Dessa 

maneira, a certeza está ligada ao reconhecimento de que Nossa Senhora responde ao que é 

essencialmente humano representado pelo centro pessoal. Esse aspecto também nos possibilita 

compreender como certeza dessa companhia da Virgem e “núcleo” coincidem, uma vez que Stein 

(2003 e 2005) assegura ser através desse ponto profundo na alma que o sujeito pode experimentar 

mais integralmente o “si mesmo”, alcançando uma maior expressão de autenticidade. 

A certeza de que a Padroeira é uma Presença que co-responde (responde com) 

fortalece os entrevistados no enfrentamento dos problemas e das mais diversas situações com 

uma responsabilidade e uma consciência dos próprios limites. Assim, a correspondência 

encontrada pelos depoentes na companhia da Padroeira refere-se ao fato de que descobrem 
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algo nesse relacionamento que está em consonância com aquela dimensão mais profunda, 

assinalada por Stein (2003 e 2005) de “núcleo” da alma, centro vitalizador das dimensões que 

constituem o ser humano real. A certeza está assegurada por essa evidência. 

 

7.2.3. Olhando para si e para o outro a partir do centro do eu 

Essa certeza gera um modo de viver e conviver com o outro. A vida dos entrevistados 

se organiza em função desse relacionamento correspondente, fundamentada sobre as 

exigências essenciais: a justiça, a bondade e o amor. 

A vivência do cotidiano é plasmada pela consciência dessas exigências, de forma que 

estas são buscadas nos mais diferentes âmbitos da vida pelos entrevistados. Estabelecem-se, 

assim, como o parâmetro para receber a realidade, para senti-la, para pensá-la, mobilizando o agir. 

Segundo Stein (2005), as qualidades estáticas presentes no “núcleo” da alma não estão 

sujeitas ao desenvolvimento desencadeado pelo contexto, mesmo por que se encontram no 

âmbito mais profundo da alma constituindo o tecido humano. Entretanto, através das esferas 

humanas, que possuem facetas voltadas para o mundo externo e para o interno, essa dimensão 

mais íntima pode participar do processo de formação pessoal dando uma forma à dinâmica 

psíquica e corporal – cujo desenvolvimento está submetido também à categoria da 

causalidade externa – mais integrada a esse centro de autenticidade.  

Esse critério com o qual os entrevistados olham para si e manejam a realidade também 

se constitui na forma de olhar o outro. Emerge, portanto, um reconhecimento deste, alicerçado 

sobre o que os constitui fundamentalmente: as exigências essenciais. Nesse tipo de olhar está 

subentendida a vivência da empatia, assim como compreendida por Stein (2004), plasmada 

por uma percepção mais profunda do outro, uma vez que o próprio sujeito já possui uma 

consciência de si mesmo a partir desse estrato mais íntimo. 
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Os entrevistados passam a olhar para os outros com os olhos do centro do eu que se 

manifestou no relacionamento com a Padroeira. Dessa maneira, desaparece o estatuto de 

estranheza que eles possam ter ou, pelo menos, já não é o que determina a relação eu-tu. O 

reconhecimento do outro pelo que há de comum, através desse olhar diferenciado, permite 

não apenas o reconhecimento do quê mobiliza as pessoas, mas a compreensão de que essa 

movimentação expressa uma busca por algo. Essa forma de ver e conviver instaura o “nós”.  

Essa modalidade de vida e convivência molda a forma como os entrevistados 

constroem a festa; que passa a ser uma possibilidade de oferecer às pessoas, que buscam um 

alento na vida ou mesmo uma mudança desta, o conteúdo da tradição: Nossa Senhora de 

Nazareth. Envolver-se na festa, portanto, é uma grande satisfação; sobretudo, quando os 

entrevistados presenciam as graças e milagres na vida daqueles que buscam uma resposta. 

Stein (2005) chamará essa expressão da vontade e da ação humanas de “comportamentos com 

alma”, uma vez que a participação do “núcleo” no processo de singularização da pessoa 

favorece a formação de capacidades mais integradas àquilo que a pessoa tem de mais 

autêntico. Nesse sentido, a satisfação aparece ligada à integralidade da pessoa que encontra 

uma morada quando está em si, ou seja, move-se a partir do seu centro. 

 

7.3. A consciência de pertencer se concretiza na construção da festa: 

pertença como concepção de si mesmo 

A participação na construção da festa é a conseqüência do processo de apropriação do 

conteúdo da tradição pelos entrevistados. Estes passam a ser definidos por dois aspectos 

essenciais, ao se envolverem com as comemorações de Nossa Senhora de Nazareth: o 

chamado feito pela Santa e a tarefa a que são convidados a realizar nesse momento. Stein 

(2003) alerta que uma efetiva ligação com o grupo de origem depende da consciência com a 
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qual o sujeito vive essa vinculação. Nesse sentido, o processo de apropriação pessoal da 

história do grupo é fundamental para a sua transmissão ao longo das gerações. 

Dessa maneira, os entrevistados estabelecem uma vinculação com a comunidade de origem 

por meio da resposta ao chamado da Santa e da contribuição original que oferecem na festa, 

instaurando uma relação de pertença a Morro Vermelho que é uma expressão do “si mesmo”. 

 

7.3.1. A relação de pertença implica uma responsabilidade na festa 

A resposta ao chamado da Padroeira como uma ligação à própria origem 

Inicialmente, os entrevistados co-participam das comemorações festivas da Santa. Por 

meio de observações dessas circunstâncias cotidianas da comunidade, os depoentes sentem-se 

impelidos a se envolverem cada vez mais; e a participação efetiva acontece com a consciência 

de que “algo” externo os atrai, reconhecido como Nossa Senhora de Nazareth. Já é possível 

identificar uma vivência consciente da relação de pertença, nesse primeiro momento, segundo 

Stein (2003), uma vez que, integrados a um determinado grupo, os entrevistados recebem dele 

uma formação e algumas incumbências, revelando um conhecimento intuitivo de quem é 

aquele povo e do ponto unitário que motiva a festa: a Padroeira. 

Posteriormente, a realização de certas atividades pelos entrevistados acontece 

mediante uma decisão pessoal tomada frente a uma solicitação concreta da comunidade 

compreendida como um pedido feito pela Santa: eis o chamado. A atitude de responsabilidade 

com a festa institui a relação de pertença, de acordo com Stein (2003), pois o 

comprometimento com o grupo é um dos aspectos essenciais que constitui esse tipo de 

ligação. Responder ao chamado da Santa, por meio dos pedidos que lhes são feitos pela 

comunidade, gera a pertença ao grupo de origem. 

Dessa maneira, a resposta dos entrevistados a esse chamado se expressa na forma de 

um dever fundamentado na certeza de que a Padroeira quer o cumprimento da festa. Essa 



Capítulo 07 – Discussões – Confrontações e reconstrução 

 

197 

 
 

convicção se alicerça, por sua vez, no reconhecimento de Sua presença dentro da realidade do 

dia-a-dia. Assim, as possíveis dificuldades que poderiam impedir a ocorrência da festa são 

vistas pelos entrevistados dentro de uma perspectiva que une a realidade e a Santa: tudo é 

sinal da vontade da Padroeira, portanto, eles fazem o que Ela quer, seja para dar continuidade 

ou não. Os depoentes respondem à vontade de Nossa Senhora; e a resposta ao Seu chamado, 

portanto, favorece uma ação comprometida por parte dos entrevistados, que se concretiza 

como uma doação incomensurável, sustentada pelas graças e milagres que viram e receberam. 

Encontramos um aspecto fundamental que delineia o viver consciente a relação de pertença, 

segundo Stein (2003): a percepção da gratidão e o dever para com o grupo de origem; 

condição fundamental para a noção de quem é o seu grupo de origem e sua ligação com este. 

 

7.3.2. A consciência da pertença coincide com o reconhecimento pessoal da origem 

da tradição: Nossa Senhora de Nazareth 

Essa dedicação descomunal tem a sua faceta concreta na realização de algum serviço para 

a construção da festa: a tarefa, âmbito real da resposta dos entrevistados ao chamado da Padroeira. 

O ímpeto primordial para se fazer algo na festa tem a sua origem no impacto dos 

entrevistados diante da maneira como alguém da comunidade realiza certo tipo de trabalho 

naquele momento. Seguir essa inclinação afetiva e compartilhar essas ocasiões com as pessoas 

que lhes despertam interesse, participando da festa, permite que, gradativamente, os entrevistados 

apreendam o significado da realização daquele gesto. Stein (2003), ao descrever as condições para 

se viver conscientemente a relação da pertença, assinala a necessidade do sujeito encontrar-se 

dentro de uma dada comunidade, sendo formada por esta, e desempenhando certas funções. No 

relato sobre o aspecto motivador que impulsiona os depoentes a se envolverem nas atividades da 

festa, verificamos que essa condição, indicada pela autora, se cumpre; porém identificamos, 

também, uma relação entre esse fator condicionante para a tomada de consciência do vínculo com 
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o grupo de origem e o processo da busca pelo sentido que sustenta aquela coletividade. Assim a 

consciência do próprio pertencer está relacionada ao conhecimento do ponto que sustenta o grupo 

de origem: a Padroeira. 

Assim, à medida que se envolvem, os depoentes observavam a ação de Nossa Senhora 

na vida dos devotos e, posteriormente, em suas próprias vidas. Tal verificação favorece um 

empenho marcado pela consciência da real finalidade da festa e do significado do que podem 

oferecer ao participar daquela comemoração. 

 

7.3.3. O chamado como uma responsabilidade pessoal e a tarefa como um dever: 

implicações do viver conscientemente a pertença a Morro Vermelho 

A realização da tarefa, portanto, se caracteriza pela aceitação da solicitação que lhes é 

feita dentro da história singular de cada um dos entrevistados, pela apreensão e apropriação do 

significado de seu envolvimento, por um fazer determinado pelo sentido daquele momento 

centrado na intercessão da Padroeira, e pela emergência de um desejo de continuidade. Essa 

dinâmica percorrida pelos depoentes torna essa dimensão concreta do chamado uma 

responsabilidade pessoal e um comprometimento com a comunidade, ou seja, um dever. A 

incorporação do clima cultural em conformidade com um modo de ser especificamente 

singular, para Stein (2003), é uma das implicações desse viver conscientemente a pertença. 

A maturidade do empenho, por sua vez, acontece não apenas por meio da fidelidade ao 

chamado por cada um dos entrevistados, que recebem e assumem o que a tradição lhes 

transmite, mas também mediante as preocupações que circundam a efetivação desse serviço, 

por exemplo: como e quem dará continuidade àquela tarefa no futuro. Esta inquietação revela 

a importância pessoal da tarefa, o grau de compromisso com a festa e a atenção com o 

envolvimento de pessoas que se interessem verdadeiramente por construir aquele momento. 
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A tensão presente na atitude preocupada dos entrevistados referente à continuidade da 

tradição, também revela uma outra implicação dessa consciência do próprio pertencer, de acordo 

com Stein (2003): o desenvolvimento da tarefa na posteridade. Segundo a autora, a vinculação 

entre os membros de uma dada coletividade constitui-se fundamentada pela idéia legada pelos 

antepassados. A principal função dessa ligação é o desenvolvimento destes tesouros recebidos ao 

longo das gerações, por meio do processo de apropriação do significado pelos seus membros e da 

oferta de contribuições originais por estes, perpetuando-a e atualizando-a. 

Entretanto, a permanência da tradição no tempo independe do esforço do grupo em 

mantê-la; a única condição para que um povo entre para eternidade é que ele tenha vivido, 

mesmo que em um dado momento, a pertença de forma consciente. Dessa maneira, Stein 

(2003) afirma que, ainda que um determinado povo desapareça, ele pode ser eterno. 

A responsabilidade e a ação comprometida dos entrevistados coincidem com uma 

contribuição relevante que reflete quem eles são e revela o que precisam, evidenciados no 

relacionamento com a Padroeira: as exigências essenciais de justiça, de bondade e de amor. 

Segundo Stein (2003), desempenhar as funções com a consciência da importância da própria 

contribuição para si e para os outros é uma outra implicação do viver a pertença, uma vez que este 

comprometimento responsável é fruto do processo de apropriação do significado da herança pelos 

entrevistados, recebida durante o processo de formação do grupo ao qual se encontra inserido. 

Nesse sentido, o motivo que impulsiona os entrevistados ao envolvimento responsável 

com a festa, expressos por meio do chamado e da instituição da tarefa, está diretamente ligado 

ao reconhecimento das exigências que os constituem. 
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7.3.4. O acontecimento da memória, sustento da pertença a Morro Vermelho 

Fazer a festa, para os entrevistados, também evidencia a própria incapacidade em 

realizá-la. Esta sensação de desordem é redimensionada enquanto fazem a festa, pela 

emergência da memória dos fatos que carregam a evidência da presença da Padroeira. Dessa 

maneira, realizar a tarefa, dentro dessa circunstância de instabilidade, possui uma tripla 

função: evocar, retomar e aumentar a clareza do significado daquele empenho e 

comprometimento assumidos pelos entrevistados na construção da festa. Assim, o fazer a 

tarefa, sustentado pela memória, independente do resultado, ao contrário, reforça o contato 

com a própria origem, fortalecendo o sentido missionário de seu empenho. 

A manifestação da memória dos fatos que carregam a evidência do relacionamento 

com a Padroeira, nessas situações, enquanto constroem a festa, é o lugar da pertença para os 

entrevistados, ou seja, do reconhecimento da história local, dos fatos que traçam a história 

pessoal, das circunstâncias em que verificam a companhia da Padroeira, da intensidade e 

sentido para a própria vida experimentados através de Sua presença e intercessão, do ponto de 

ligação com outras pessoas, da contribuição original testemunhada através da construção da 

festa. O conhecimento da história local, ou seja, das suas raízes, dos fatos que teceram a trama 

do viver constituindo um modo de vida peculiar, sustentado por certos valores, estruturando 

socialmente aquele grupo, é também uma implicação da consciência da própria pertença, de 

acordo com Stein (2003). 

Nesse sentido, por meio do acontecimento da memória dos fatos que carregam a 

evidência do relacionamento com a Padroeira, o chamado feito pela Santa se repropõe e 

emerge o “sim” continuamente dado pelos entrevistados a Ela. Assim, a construção e a 

manutenção da festa têm na resposta dos entrevistados ao convite refeito por Nossa Senhora 

de Nazareth, o seu grande valor; que expressa e enseja a consciência do pertencer, trazendo à 

tona quem eles são, qual a sua origem e qual a sua tarefa na vida. 
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Stein (2003) afirma que a relação da pertença se configura não apenas pela atitude de 

responsabilidade assumida pelo sujeito dentro de sua comunidade de origem, mas também pelo 

valor que ele tem para a comunidade. Assim, o viver conscientemente a relação da pertença 

aponta para um sentido dos membros que não é definido pelo que o sujeito faz ou pelas 

contribuições que ele pode oferecer, mas pelo fato de que diante de um chamado, ele responde. 
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Considerações finais 

Conclusões 

 

Chegamos ao fim de uma trajetória que nos permite, nesse momento, realizar algumas 

conclusões acerca de cada etapa percorrida. 

O primeiro aspecto para esse desfecho é sinalizar a importância da relação com o 

campo de pesquisa. Este foi, indubitavelmente, a grande fonte geradora de perguntas. 

Compartilhar a vida da comunidade de Morro Vermelho durante quatro anos foi 

extremamente importante para uma imersão temporária dentro de suas práticas locais, 

sobretudo para nos aproximarmos do modo peculiar com o qual vivem a tradição da festa de 

Nossa Senhora de Nazareth. 

Essa convivência foi aparentemente interrompida pelo início do doutorado em outro 

Estado, dificultando o contato freqüente estabelecido no tempo que o antecedeu: isto foi 

experimentado, a princípio, negativamente. A estranheza que nos tomou parecia tornar 

qualquer tipo de elaboração árida e artificial... Não nos dávamos conta do quanto éramos 

alimentados por aquela coexistência que tínhamos estabelecido. Fomos invadidos por um 

longo período de confusão, por tentativas abstratas de realizar esse projeto; e a frieza com a 

qual trabalhávamos tinha seus frutos em uma pseudo-esterilidade e em uma falta de interesse. 

Foram muitos inícios e recomeços...! No fim, estávamos sempre mais cansados e desgastados 

e chegamos a afirmar a nossa falibilidade, assumindo que não encontrávamos o sentido. 
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Esse, inesperadamente, se mostrou como o novo início: recomeçar do real significado 

daquele trabalho. Para isso, foi fundamental retomar as entrevistas e reviver aqueles 

momentos de conversa dentro de uma distância. Aos poucos, com o auxílio do método 

fenomenológico, não apenas aquelas pessoas se tornaram novamente presentes, como 

começamos a relembrar com vivacidade aqueles momentos juntos: a estrada cheia de curvas 

entre Belo Horizonte e Caeté e a passagem rápida por esta; o fechar as janelas do carro em 

função da poeira vermelha que nos sinalizava estarmos a caminho da pequena vila; a 

imponência das montanhas e a beleza da vegetação que nos invadia durante o trajeto; o 

adentrar a comunidade rural, avistando no alto a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazareth; 

o percorrer a rua calçada, que nos conduzia ao seu adro, percebendo que os moradores já 

avistavam a chegada de convidados; a primeira visita obrigatória à casa de dona Lica, senhora 

mais idosa da comunidade, que nos recebia com deliciosas quitandas, passando tardes 

inesquecíveis, ouvindo-a falar do quanto amava a Virgem e Jesus; a espera pelas conversas 

com os moradores e a novidade que descobríamos em cada encontro, deixando-nos 

extasiados; a expectativa diante de cada momento da festa, que tinha sempre uma surpresa a 

cada ano, preparada pelos organizadores; o cansaço alegre no final do dia; o retorno marcado 

pela intensidade daqueles dias e pela dor, no fundo, de deixar aquelas pessoas...  

Escreveríamos páginas e páginas para descrever como nos defrontávamos com aquela 

realidade. Mas, o ponto central que desencadeou esse novo contato com as entrevistas é que 

este aconteceu dentro de um distanciamento; permitindo um olhar inovador para aqueles 

encontros e para as memórias que emergiam do relacionamento com aquelas pessoas. Assim, 

o novo início, a partir das releituras daquelas conversas, permitiu-nos retomar o sentido do 

trabalho, a finalidade deste por meio do resgate de um caminho percorrido e, 

conseqüentemente, clarificar o novo questionamento. 
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A utilização do método fenomenológico nos auxiliou na nova ordenação e na nova 

sistematização do material. As leituras que se seguiram tinham como principal objetivo 

alcançar os significados essenciais que traçavam a estrutura da experiência do pertencer como 

uma maneira de conceber a si mesmos, para os entrevistados, através de suas elaborações. 

Precisávamos de uma possibilidade de caminho que nos favorecesse alcançar os nossos 

objetivos. Nesse sentido, a Fenomenologia mais uma vez teve um grande papel em nosso 

trabalho, pois ela nos indicou os passos a serem seguidos e um posicionamento diante do 

material fornecido pelos entrevistados que nos tornou testemunhas de nossas testemunhas. 

O rigor apresentado por esse método também é um fator a se considerar, uma vez que 

descrever e comunicar o fenômeno não significa simplesmente relatar o que nos foi contado, 

mas implica uma explicitação dos significados que sustentam aquelas narrações e que 

edificam as suas expressões verbais e não-verbais. 

Dessa forma, para que esse trabalho acontecesse com precisão era necessário que 

ocorresse uma compreensão da vivência daquele sujeito, assim como vivida por ele, ou seja, 

como uma compreensão empática. Esta se tornou possível pelo trabalho de atenção, característica 

de uma atitude antinatural de suspender os nossos juízos, muitas vezes exaustivo, favorecendo-

nos privilegiar, conscientemente, as vivências que os entrevistados nos apresentaram. 

Assim que conseguíamos esse tipo de posicionamento diante das entrevistas, o que 

emergia era um diálogo interessado pela experiência daquelas pessoas e uma busca por 

compreendê-la mais profundamente; iluminada exclusivamente pela clareza do nosso 

questionamento inicial, respeitando o que de fato respondia às nossas perguntas e o que, 

infelizmente, não havia sido contemplado pelos depoentes. Nesse sentido, o envolvimento 

com o campo de pesquisa é uma condição essencial para se aprender a utilizar o método. 

O método fenomenológico ensinou-nos a ter uma atitude mais digna diante daquelas 

pessoas, mostrando-nos que para estar diante de alguém é preciso, antes de tudo, considerar 
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que ali há alguém que tem algo a nos dizer. O fato de que aquele encontro tenha acontecido 

mediado pelo nosso desejo de compreender mais determinados fenômenos e que tenhamos 

nos deparado com a disponibilidade das pessoas em nos auxiliar nesse processo de 

conhecimento mais aprofundado, permitiu-nos verificar a dignidade e o valor de cada uma 

daquelas pessoas para além do objetivo imediato. 

O trabalho de análise do material, à luz do método fenomenológico, permitiu-nos 

traçar a estrutura do pertencer a Morro Vermelho, como uma forma de conceber a si mesmos. 

A descoberta mais importante dessa etapa da pesquisa foi verificar como, em um contexto 

tradicional, a presença de um “tu” e da convivência com a proposta que este faz às gerações 

seguintes são fundamentais para um relacionamento pessoal com aqueles que a recebem. 

Entretanto, o fato de que esse envolvimento seja vivido com a consciência do seu 

valor pelos proponentes é o aspecto mais ressaltado pelos entrevistados, assim como é esta a 

real herança a ser passada. A transmissão estruturada por algo extremamente valoroso para os 

descendentes, acolhida por eles como um bem à própria vida, é o fator que estabelece uma 

relação de confiabilidade inter-geracional, fundamental para a manutenção de uma postura de 

abertura e de adesão à tradição
1
. 

Sem a existência desse contexto, o processo de apropriação do conteúdo da tradição 

seria incapaz de produzir uma certeza pessoal para os entrevistados. A apreensão do 

significado da proposta da tradição, portanto, é favorecida pela confiança nas testemunhas dos 

conhecimentos precedentes. A posse destes, portanto, permite aos entrevistados se arriscarem, 

pessoalmente, nas indicações dadas pela tradição. 

                                                           

1
 Identificamos que a confiabilidade se estabelece na relação entre a geração proponente e uma pessoa que 

reconhece, nessa convivência, um “bem” para si, promovendo uma segurança para que se lance no seu 

contexto. Os processos que constituem esse relacionamento de confiança podem se tornar tema de possíveis 

futuras pesquisas. 
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O que os depoentes nos mostram é que nesse relacionamento particular com o 

conteúdo da tradição, Nossa Senhora de Nazareth, eles se surpreendem com sua real 

necessidade e para o fato de que a Padroeira, através de Sua companhia e morada interna, 

evocada nas preces e orações, permite-lhes compreender aquilo de que mais precisam. A 

certeza da Sua presença, portanto, modela um jeito de viver e conviver, instaurando a noção 

do “nós” que é essencial para as relações intersubjetivas e para o estabelecimento de uma 

forma autêntica para se construir a festa. 

Nesse sentido, o processo de apropriação do significado da proposta implica uma 

verificação e o alcance de uma certeza que investe todos os âmbitos da vida, pessoal e 

coletiva. Essa etapa consiste no processo de incorporação do valor reconhecido na 

convivência com as referências da comunidade, mediante a identificação de seu 

correspondente interno manifestado nos entrevistados. 

O reconhecimento e apreensão do valor transmitido, identificado mediante um 

correspondente interno, constituem o núcleo da contribuição que os entrevistados oferecem na 

festa através da tarefa que se sentem chamados a realizar. Assim, o trabalho que realizam é 

uma expressão autêntica de suas exigências, manifestas no relacionamento com a Santa: 

justiça, bondade e amor. A tarefa é modelada por essas exigências essenciais
2
. 

O tipo de serviço é revelado por meio da convivência com as pessoas pelas quais os 

entrevistados se sentem atraídos. Entretanto, essa trajetória é, em si, um sinal do chamado 

feito pela Padroeira, assegurado pela certeza de que Ela está presente, constatado 

continuamente pelas graças e milagres que os entrevistados testemunham e experimentam. 

Portanto, tudo é sinal da Sua presença.  

                                                           
2
 A forma como essa consciência do valor pessoal forma o sujeito, moldando as expressões que elas podem 

tomar, é também uma oportunidade de pesquisa para trabalhos futuros. 
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A experiência de pertencer se constitui a partir desse processo de participação e 

progressivo comprometimento com a festa, em que os entrevistados identificam a sua 

contribuição essencial para aquele momento, dado pelo processo de apreensão e apropriação 

do significado do conteúdo da tradição de forma original. Por isso, a pertença a Morro 

Vermelho é considerada uma expressão do “si mesmo” dos entrevistados. 

Ao realizar a tarefa, os entrevistados se deparam com as próprias fraquezas, 

conscientizando-se do quão frágil é o fio que mantém a tradição. Essa constatação, que 

poderia ser fonte de desânimo e desistência para os depoentes, faz emergir um elemento que 

resgata o valor primeiro pelo qual eles realizam aquele tipo de serviço: a memória de fatos 

que carregam a evidência da companhia da Padroeira. Esta, sem dúvida, tem duas 

conseqüências: recoloca essa preocupação dentro de um quadro que considera o fato de que 

Nossa Senhora quer a festa, cuida e não desampara, e retoma o significado da atuação dos 

entrevistados na forma de um testemunho, ou seja, evidenciando a importância singular 

daquela contribuição. Esse aspecto é fundamental para o desenvolvimento da 

responsabilidade pessoal e da consciência desta como um dever, iluminados pela gratidão que 

possuem à Santa e, portanto, àquele lugar, Morro Vermelho, ensejando a relação de pertença. 

A iminência de que a festa “pode acabar” é um fator essencial para o amadurecimento 

da consciência do dever e da responsabilidade. Entretanto, esse aspecto, em nossa análise, não 

aparece como determinante, uma vez que o crescente comprometimento com a festa e a 

comunidade é desencadeado, sobretudo, pela consciência do valor reconhecido na tradição e 

incorporado pelos entrevistados, delineando a relação de pertença. 

A etapa final de reconstrução foi fundamental para uma consciência mais precisa dos 

dados que analisamos e para o estabelecimento das nossas conclusões. Incontestavelmente, o 

confronto de testemunhos é imprescindível para que aconteça um diálogo que amplia e 

aprofunda a compreensão daquilo que vimos em nossas análises. 
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Assim, discutir com autores da Fenomenologia, como Edith Stein e Angela Ales 

Bello, permitiu-nos compreender melhor como se dava esse processo de apreensão e 

apropriação do significado da tradição de forma autêntica pelos entrevistados. Identificar as 

esferas humanas, através das vivências registradas pela consciência, e a presença do “núcleo”, 

dimensão da autenticidade da alma, na participação desse processo de transmissão de 

conhecimentos entre-gerações, foi uma contribuição incomensurável para nos 

desvencilharmos da corrente ideológica que aponta as tradições como cerceadoras da 

originalidade da pessoa. 

Distinguir os aspectos que constituem a consciência do pertencer também foi de grande 

valor para o nosso trabalho, uma vez que Stein, ao delinear os âmbitos que envolvem o viver 

conscientemente a pertença e suas implicações, nos ajudou a compreender como essa ligação 

auxilia na formação de pessoas responsáveis e conscientes de seu valor e de seus limites. 

A breve descrição de autores brasileiros sobre o processo de ruptura com o passado, 

desencadeado pela super valorização de idéias pragmáticas e tecnicistas, alimentadas por uma 

mentalidade eminentemente progressista, mostrou-nos como o fenômeno do desenraizamento 

trouxe conseqüências para a convivência social e para o desenvolvimento psicológico, 

ensejando relações desarmônicas, desiguais e interferindo em processos psicológicos 

fundamentais para a formação do ethos humano e identidade pessoal. 

A constatação desses autores colocou-nos diante de preocupações educativas 

emergentes, quanto à necessidade de se retomar o sentido das tradições como uma tentativa de 

resgatar valores que constroem e possibilitam uma vida digna aos povos, respeitando a sua 

diversidade e riqueza histórica particulares. Nesse sentido, o nosso trabalho indica uma 

possível resposta às inquietações desses autores, uma vez que apresenta uma alternativa 

concreta e sistematizada de uma experiência de pertença no contexto brasileiro conservada há 

mais de trezentos anos e que, por meio dessa pesquisa, fez-se ver também a nós! 
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