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I O caderno vermelho: o objeto impossível 
ATENÇÃO: DEGRAUS! 

O trabalho em uma boa prosa tem três graus: 
um musical, em que ela é composta,  

um arquitetônico,em que ela é construída, e,  
enfim,um têxtil, em que ela é tecida. 

 
(Benjamin, Obras Escolhidas II) 

 

 
Je ne suis pas tranquille 

São Paulo, agosto de 2012 
Em casa  
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 O terrível caderno vermelho, aquele que foi escolhido ainda no ano de 2010, tipo 

Moleskine, mas da marca Cicero, mais barato afinal. O diário vermelho desejado. Agora, ele me 

parece o objeto impossível. Pois, depois de tanto tempo, é um exercício lento e de sacrifício relê-

lo, transcrevê-lo, olhá-lo e relembrar todas as hi(e)stórias. Há dias, nada! Transcrevo uma ou 

duas linhas, e mais nada. E por que transcrever? Pois não me lembro de tudo, ou muito fiz 

questão de esquecer na medida das fortes visões, imagens que foram anotadas, desenhadas 

através de letras.  

 A primeira parte já escrita, sobre a romaria de 2011, está no meio do caderno vermelho e 

já foi contada. Coisas contadas e lidas, onde ainda não aparece Jean Dias Gomes, restaurador e 

amigo que serviu como aconchego em Aparecida. Onde está Jean? Onde está o reencontro com 

dona Almerinda? E as conversas com seu Antônio? 

 É assim, que este diário vermelho é o objeto impossível de minha pesquisa, irremediável 

a necessidade de lê-lo, mas impossível a atividade de fazê-lo. Os degraus como bem avisou 

Walter Benjamin. Inclusive, esta passagem de certa forma me acalmou, pois me lembrou a volta 

à cidade de Aparecida, que já está no fim do diário e início do que me lembro, já fevereiro de 

2012, dias depois de conhecer Jean, levei um sério tombo nos degraus das escadas que levam à 

“Passarela da Fé”, minhas arranhadas pernas sangravam muito, as marcas não saíram até hoje 

(outubro de 2012) e concluo que não sairão. Mas os degraus, os machucados, me lembram de 

que o objeto impossível se faz possível na medida da lembrança afetiva do que está em alguma 

página não numerada daquelas inúmeras páginas. O tombo me deu a segurança da concretude, do 

objeto se tornar mais possível. Mas esta atividade de rever, reler, tentar achar alguém, uma 

personagem e descobrir outras naquele emaranhado é subitamente embriagante. Tento, sem 

sucesso, retomá-lo, ansiando certos reencontros. 

 A impossibilidade talvez não esteja no objeto em si, mas no meu desejo de já ver tecida 

as teias, mas impossível sem passar pela música da prosa. O que de fato é o que move e pulsa 

esta pesquisa e estas páginas? É o medo? Obviamente que sim. Reencontrar todas aquelas 

pessoas, imaginá-las, “pensá-las”, sentir saudades. Reviver afinal. Isto também é amavelmente 

doloroso e infernal. Porém, muito sei de onde vem esta formulação do caderno de campo como 

um “objeto impossível”, vem da “linhagem da qual faço parte”, à qual prometi nunca mais 

voltar. E caso voltasse, que virasse então pedra de sal. Então que vire! Impossível não ver aqui 

traços dos malditos, que a disciplina antropológica não desdenha, mas muito menos quer 
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comprar. Esta impossibilidade está sim em George Bataille, Roger Callois, Michel Lireis e o 

mais maldito Maurice Blachot.  

 Antropologia não é literatura bem sabemos, mas se generalizarmos as advertências de 

Blanchot para toda a escritura, este meu diário de campo – objeto impossível - faria algum 

sentido, mesmo que absurdo.  

 

Evoco aqui as palavras de Maria Gabriela Llansol para referir-se à Literatura, à poesia e à 
tradução, na tentativa de acerca-me de um trabalho delicado a que chamarei em 
consonância com Llansol, de “cerzir sereno da poesia”. Tomando-o como uma prática 
“nem-sempre-possível”, aproximo essa arte do pensamento de Blanchot, no magnífico 
ensaio “Está fora de causa acabar bem”. Nesse ensaio, fazendo ecoar as palavras de 
Goethe, Blanchot nos adverte que, no campo da Literatura, “está fora de causa acabar 
bem”. (...) Talvez não seja, pois, um final feliz ou um certo bem estar o que esteja em 
jogo no campo literário. Visando antes a um “bem dizer”, ou a um “dizer bem”, a 
Literatura, no entanto, resta “maldita”: é um campo em que malogramos sempre. Seja 
porque “malogramos sempre ao falar do que amamos” seja porque o fracasso – na medida 
mesmo de um “saber em fracasso”, como o definiu Lacan – reside na base do trabalho 
literário, para a Literatura, sempre mal dita, está fora de causa acabar bem. Mas isso, 
sabemos, não significa que no mar de palavras literário, estejamos irremediavelmente 
destinados a naufragar. Como observa o jovem Goethe nem sempre se está destinado a 
afundar-se”. (CASTELLO BRANCO, 2005, págs. 23 e 24). 
 
 

 Assim, a despeito de uma antropologia em desafeto com os ditos pós-modernos, que nos 

mostram os desafios do texto e da impossibilidade de não captar completamente o Outro, é ela 

que me vem à mente quando me deparo com este mal dito caderno vermelho impossível, o 

“objeto impossível”, pois talvez ainda hoje, eu acredite na impossibilidade pós-moderna de se 

“absorver o outro”. O que nomearam de uma perspectiva paralisante pós-moderna. Eu seguiria 

John Caputo para amainar os humores:  

 
Vamos falar, então, do amor. E o que mais há que vale o nosso tempo e esforço? O que 
amamos mais, o que mais instiga o amor em nós, senão algo elusivo e além do nosso 
alcance, algo ‘impossível’ que simplesmente não podemos possuir? Que outra maneira de 
se elevar o amor até um estado febril do que se dar conta de aquilo que amamos é 
impossível e sempre nos escapa? Amar o que é meramente possível, moderar o amor à 
marca mediana do provável, investir no critério e prudência nossas energias amorosas de 
modo a esperar um justo retorno sobre o esforço despendido, não se encontram aí todos 
os predicados de um amante sem paixão, aquele a quem Jonhannes Climacus chama de 
um “camarada medíocre”? (CAPUTO, 2002, pág. 31). 
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 Porém, algo de Jacques Lacan lido e quase esquecido já faz algum tempo (mas já 

comentado no primeiro caderno), vem como uma forma de lidar com o impossível, na verdade 

nem eu captarei o Outro, muito menos ele o fará comigo. Seremos simplesmente diferentes e 

atravessados um pelo Outro. 

 
Em primeiro lugar, uma coisa não poderia nos escapar, a saber, que há na análise toda 
uma parte de real em nossos sujeitos que nos escapa. (...) Eis algo que nasce com a 
linguagem, e que faz com que, depois que a palavra foi verdadeiramente pronunciada, os 
dois parceiros tornem-se diferentes do que eram antes. (LACAN, 2005, págs. 13 e 26). 
 
 

 Portanto, resta-nos, felizmente, a prosa para nos modificarmos, para atravessarmos e 

sermos atravessados e passarmos por uma experiência, mesmo que momentânea do Outro e de 

nós mesmos, ambos enquanto alteridade, ou melhor, alteridades.   
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II As cidades e o nome1

A esta altura, Kublai Khan espera que Marco diga como é Irene vista de dentro. 

: Aparecida 

E Marco não pode fazê-lo: não conseguiu saber qual é a cidade que os moradores 
do Planalto chamam de Irene; por outro lado, não importa: vista de dentro, 

seria uma outra cidade; Irene é o nome de uma cidade distante que muda à medida que se aproxima dela. 
A cidade de quem passa sem entrar é uma; 

é outra para quem é aprisionado e não sai mais dali; 
uma é a cidade à qual se chega pela primeira vez,  

outra é a que se abandona para nunca mais retornar,  
cada uma merece um nome diferente; talvez eu já tenha falado de Irene sob outros nomes; 

talvez eu só tenha falado de Irene. 
 

(Ítalo Calvino) 
 

 
“...a cidade à qual se chega pela primeira vez...”: Aparecida do Norte, ano de 2001   

 

A cidade pode ser vista e lembrada por vários motivos e de inúmeras formas como bem 

demonstra o autor Ítalo Calvino (1999), como, por exemplo, por uma velha imagem de quando 

fui pagar uma promessa feita por minha avó materna, esta é a minha visão de Aparecida, com 17 

anos, e como uma jovem pagadora de promessas nem um pouco empolgada para pagar a famosa 

“promessa feita para os outros pagarem”. Minha mais antiga memória e imagem de Aparecida. 

                                                 
1 Referência ao conto “As cidades e o nome 5” (págs. 114 e 115) do livro “As cidades invisíveis” de Ítalo Calvino. 
São Paulo: Companhia das letras, 1990.     
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Para mim, a cidade se resumia ao Santuário e ao pagamento da promessa, o que eu desejava 

fazer o quanto antes e partir para Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, cidade onde residia e 

onde até hoje residem os familiares maternos em sua maioria e em sua maioria católicos e 

promesseiros e fazedores de votos. Como se diz, toda casa mineira teu oratório, já ouvi inclusive 

várias vezes que toda menina mineira tem oratório. Obviamente não é desta forma generalizada, 

mas garanto que isto tangencia a “verdade”. Este então foi meu primeiro encontro com 

Aparecida, pela promessa feita por outrem para eu pagar, era apenas isso, um lugar aonde 

deveria ir com urgência para evitar conflitos em família e entre esta, eu e a Santa.  

Existe também a Aparecida para quem passa pela estrada e não entra: é a visão da imensa 

magnitude da cúpula da Basílica Nova, a imagem de um gigante sagrado que brota na paisagem 

montanhosa. Existe aquela Aparecida de quem entra todos os dias, mas não vai ao Santuário, o 

homem da estrada, que leva e traz, o motorista das várias empresas de ônibus, sabem tudo da 

estrada e de Aparecida, mas talvez nunca tenham entrado nas Basílicas. Enquanto para a maioria, 

Aparecida é destino; para eles, Aparecida é passagem. No início deste ano de 2012, quando 

estava indo de São Paulo para Aparecida, não me recordo se no mês de janeiro ou fevereiro (não 

encontro em minhas várias anotações espalhadas e organizadas, nada mais ambíguo do que um 

caderno de campo), estava fazendo alguma coisa durante a viagem, talvez anotando algo sobre o 

próprio campo, mas a fala do motorista, já grisalho e de meia idade me sugou a atenção. Sempre 

me assento nos primeiros bancos do ônibus. Dessa vez estava na poltrona 5 ou 6, o motorista 

conversava amenidades com uma senhora de fartas carnes e seu filho (acredito eu) sobre escola, 

estudar, trabalho, notas baixas e outras amenas amenidades. Eu ia ouvindo aquilo tudo como 

uma música bem ao longe, quando de repente, a fala daquele homem me rasgou o filtro auditivo. 

Sua fala se dirigia àquela senhora, mas era para o meu ouvido que ela entrou fazendo ruído 

estrondando martelo, bigorna, estribo e tímpano. Uma fala simples, mas de desejo de 

estabelecimento e de conhecimento da estrada.    
 

Motorista do ônibus: - Olha senhora, eu já trabalhei como motorista neste Brasil inteiro, 
inteiro mesmo. Hoje, moro em São Paulo. Mas meu sonho é vir aqui pro Vale do Paraíba. 
Não existe lugar mais bonito que este, a senhora pode reparar, estava chovendo, pode 
apostar que daqui alguns poucos metros, vai estar um sol lindo. Aqui é assim, o tempo 
muda o tempo todo e sempre tem arco-íris. É o lugar mais bonito do mundo pra mim. 
Queria vender a casa lá em São Paulo e comprar uma casinha aqui pra mim, mas a mulher 
não gosta, não quer, ela gosta de São Paulo, mas eu vou vir sim, um dia. 
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 O que aquele homem estava falando para a senhora lá da frente, para mim, que logo olhei 

para a janela, era um filme realista-fantástico, tínhamos acabado de sair de uma chuva de 

tempestade, que não foi se amainando, transformou de repente em sol vibrante e mais alguns 

metros um arco-íris de queimar a íris dos olhos de lembranças da infância. Eu pasmada, pois já 

tinha notado estas diferenciações durante as inúmeras viagens que fiz de ônibus pela estrada, mas 

nunca tinha notado esta precisão e muito menos alguém narrando o que acontecia no exato 

momento da narração, “meu profeta-motorista”. E para terminar, ele disse para a gorda senhora: 
 

 Motorista do ônibus: - Tá vendo só!?! 
 
 

 A senhora já entretida em outra coisa e brigando com o adolescente ao lado, possível 

filho, não respondeu e parece que não estava se interessando por esta conversa de tempo, chuva e 

arco-íris. Mas eu pensei embasbacada: “Sim, estou vendo senhor”.    

      Outra cidade se dispõe para aquele que chega andando, à pé:  Aparecida é ato, um 

fazer o sagrado, como diz Richard Schechner: “toda atividade social pode ser entendida como 

um mostrar de um fazer” (2006, pág. 167). Uma Aparecida do corpo moído, transformado, 

sacrificado. Uma Aparecida centro sagrado de quem chega e volta rapidamente, não fica para 

dormir. Uma Aparecida de quem faz o sacrifício, faz o próprio sagrado e constrói um corpo de fé 

através de seu próprio corpo humano de osso e carne. Tema já tratado com mais vagar no 

primeiro caderno desta dissertação.  

Além daqueles que chegam em seus ônibus de romaria, com placas dos vários cantos, 

capitais e sertões do Brasil. Alguns passam apenas um dia de missa e de compras, dormem no 

próprio ônibus. Outros se hospedam nos hotéis e pousadas que se encontram por toda a cidade. 

Pensando em escrever sobre a cidade de Aparecida, nada seria mais óbvio contar de 

como a região que pertenceu a Guaratinguetá foi erguida à posição mais alta, contar do rio, do 

milagre dos peixes, dos pescadores. E assim, ir trilhando desde as pequenas capelas construídas 

até chegar à Basílica Velha e depois à construção do Santuário, maior Santuário Mariano do 

mundo. Mas qual santuário mariano não é o maior do mundo? Também se consideram e são 

identificados assim o de Nossa Senhora de Guadalupe no México e o de Fátima em Portugal. 

Creio que pelas estatísticas, o Santuário de Aparecida é o maior em relação ao perímetro e o 

segundo em visita de devotos, sendo o maior em visitação o de Guadalupe e segundo no que diz 
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ao tamanho. Mas na verdade, isso não importa muito ao devoto, o Santuário para o qual se 

encaminha é sempre o maior e o santo de sua devoção é sempre o mais poderoso, não que ele 

não reconheça o poder dos outros, mas o seu santo é sempre o mais glorioso. Assim, não acho 

interessante a discussão feita por muitos escritores de medidas com suas “fitas métricas” e mais 

ou menos “gatos pingados” nos santuários. Por isso, proponho olhar Aparecida de outros 

ângulos, começar o álbum de fotografias pelo final e não ressaltando apenas a “foto cartão-

postal” de Aparecida. É verdade que o Santuário sempre se modifica e se alarga, novas torres, 

mudanças e novas construções arquitetônicas, mas a foto que identifica Aparecida continua 

sendo a mesma. 

 
 Santuário de Nossa Senhora Aparecida 

 Aparecida, outubro 2010 
 
 

 Desta forma, não penso exatamente em traçar uma história noturna de Aparecida, mas 

quem sabe uma História estremecida, passando por novos ângulos, novas chegadas, novas 

entradas, novas saídas. Uma Aparecida e uma Santa Aparecida para além do Santuário, mas que 

também o inclui, mas nesta visão desviada, ele não é exatamente o centro da reflexão, ele é 

apenas mais um dos nós do tapete, que se escovará ao contrário. Ou seja, como bem diz 

Benjamin: “escovar a História a contrapelo”. Descobrindo novos caminhos, novos personagens e 

outras cores. Uma cidade aparecida “do nada”, atrás das montanhas, em forma de Santuário, uma 
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cidade aparecida por suas cores, brocados e mil e um souvenirs, e por fim, uma cidade que 

aparece e se ergue e se instaura por conta da Santa que apareceu no rio, assim, Aparecida é a 

Santa e Aparecida é a cidade.         

 
Santuário de Nossa Senhora Aparecida 

 Hora crepuscular, Aparecida, março de 2011 
 

  

II.I  Passando por baixo 
Quem vai a Olinda com uma lente de aumento e procura com atenção 

 pode encontrar em algum ponto não maior que a cabeça de um alfinete 
que um pouco ampliado mostra em seu interior telhados antenas claraboias jardins tanques, 

faixas através das ruas, quiosques nas praças... Aquele ponto não permanece imóvel... 
E eis que se torna uma cidade de tamanho natural, contida na primeira cidade:  

uma nova cidade que  abre espaço em meio à primeira e impele-a para fora.   
(...) 

Pelo meu discurso, pode-se tirar a conclusão de que a verdadeira Berenice 
é uma sucessão no tempo de cidades diferentes...  

Mas o que eu queria observar é outra coisa:  
que todas as futuras Berenices já estão presentes neste instante, 

 contidas uma dentro da outra, apertadas espremidas inseparáveis. 
 

(Ítalo Calvino, Cidades Ocultas I e Cidades Ocultas 5) 
   
 

 Assim, pretendi e pretendo explorar outras Aparecidas dentro da tão conhecida e 

nomeada pelo povo da região e pelos romeiros como Aparecida do Norte. Muitas cidades em 

uma e muitas passagens para se chegar ao Santuário, não só a mais destacada: a “Passarela da 
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Fé”. Existem outras Basílicas que não a grande Basílica. Dessa forma, Aparecida pode ser vista 

de vários ângulos. Portanto, toda leitura e escrita são interessadas, todo olhar é posicionado. 

Porém, a cidade também nos olha e desta forma, os pontos de referência podem girar quando a 

cidade vira e se mostra outra. E foi atravessando a feira de ambulantes de final de semana da 

cidade, que conheci o caminho de baixo para se chegar ao Santuário, para além da “Passarela da 

Fé”. Um caminho com uma multidão de gente, onde se podem encontrar restaurantes, pousadas, 

lojas, de panos, almofadas, barracas de eletrônicos, produtos piratas, flores de plástico, fitinhas 

coloridas de colocar no pulso (dar três nós e fazer três pedidos) de Nossa Senhora Aparecida, 

desde as mais caras e sofisticadas até as mais toscas, relógios com figuras de santos e pássaros, 

calcinhas, camisas falsificadas de times de futebol, todo o tipo de brinquedo de plástico, 

carrinhos de comida no meio dos corredores da feira que parecem intermináveis, vários bibelôs e 

badulaques que brilham, tudo pisca, tudo à pilha. Todas as formas de chamar o freguês.  

Quando fui ao campo, pela primeira vez, em 2010, alertaram-me para não passar ali, 

ainda mais com máquina fotográfica, pois era perigoso. Tendo a entender que o perigo da feira 

de que aquela pessoa me falava é justamente esta polifonia, esta policromia. O contínuo profano-

sagrado? Na verdade, vejo mais como uma mélange, tudo ao mesmo tempo. Perigo é o grito do 

feirante, as luzes de todos os aparelhos eletrônicos, mas o caminho é da ida para a reza ou da 

volta da missa. É isso, Aparecida do Norte é a cidade das trocas, onde todos são mercadores, até 

a própria Santa, ou principalmente Ela. Mercadores de milagres, mercadores de promessas, 

mercadores de palavras de fé, mercadores de objetos sagrados, mercadores de piscas-piscas. 

Mercadores de dons, os mais diversos, desde graças até lembranças de madeira com a uma 

santinha pintada de azul cheia de purpurina mal colada com cola quente na madeira grafado: 

“Lembrança de Aparecida” ou “Estive em Aparecida e lembrei-me de você”. Desta forma o dom, 

a graça e o milagre não estão distantes do comércio popular dos ambulantes, estão todos estes 

tipos de trocas na mesma circulação de dons e bens.  O santo que é comprado na barraca é logo 

bento pelo padre na próxima missa ou as flores de plástico são deixadas como presente para a 

imagem de Nossa Senhora Aparecida. E vários objetos comprados ali são levados para as 

cidades dos romeiros como presentes, pois também há os mercadores da alegria, da folia. Dessa 

maneira, foi através das frágeis lonas que protegem as barracas da “feira vende tudo e mais um 

pouco” dos ambulantes que enxerguei uma nova passagem para o Santuário. Por entre as frestas 

e o tremular das lonas azuis e alaranjadas vi não só um novo Santuário, mas um novo canto da 
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cidade, procurado principalmente por pessoas mais humildes e carentes economicamente. Festa, 

Feira, Fé. 

 

Feira de ambulantes, ao fundo o Santuário de Nossa Senhora Aparecida 
 Aparecida, março de 2011 

 

 
Feira de ambulantes, ao fundo o Santuário de Nossa Senhora Aparecida 

 Aparecida, março de 2011 
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E assim, apresento outro caminho para se chegar ao Santuário. Dessa forma, vou 

apresentando a cidade, que não é uma outra, é ela mesma, ela: Aparecidas dentro de Aparecida. 

Aparecida dos vários tipos de mercados onde se fazem as mais diversas trocas. Portanto, esta, 

assim como a famosa “Passarela da Fé”, é a passagem pela feira dos ambulantes, que nem 

sempre foi bem quista pelas autoridades, mas por sua popularidade conseguiu entrar até no mapa 

dos pontos turísticos da cidade. O poder dos fracos? O poder das lonas rasgadas? O poder do 

desvio úmido, sujo e barulhento, cheios de badulaques, santos e lanches gordurosos? 

 Agora não posso deixar de confessar que mesmo no meio do tumulto, nada mais bonito 

do que o movimento das toscas e frágeis lonas mostrando e escondendo a cúpula, o Santuário. 

Quem negocia aqui na feira, logo está lá ajoelhado negociando com a Santa Aparecida.  
 

 
Chegando ao Santuário, atravessando a Feira de ambulantes 

Aparecida, março 2011  
 



  

13 
 

Apresento também a Aparecida da noite. Para quem vem na romaria de ônibus, a cidade, 

geralmente, se apresenta como fé (missa) de café da manhã, compras pela tarde e passeio, folia e 

conversa fiada na porta dos hotéis (pousadas), o chopp gelado nas pizzarias da Praça de São 

Benedito, e os shows aos sábados de duplas sertanejas ou as músicas inaudíveis de tão altas 

saindo dos sons dos carros com placas de Aparecida e Guaratinguetá, pode-se concluir que é a 

diversão de final de semana de muitos jovens por lá. Sem falar dos finais de semana em que um 

excelente trio caipira canta em um bar minúsculo e as pessoas se aglomeram na rua e também 

nas janelas e sacadas dos hotéis em frente ao bar para ouvir enquanto a mulher do cantor 

principal fica vendendo os seis cd’s do marido. O cd que comprei estava escrito “Leon 

Guerreiro: Violeiro de Aparecida. Jeitão Mineiro”. Sempre passava naquela rua, mas nunca 

havia parado, mesmo porque sempre estava exausta do trabalho de campo no Santuário nos dias 

quentes dos meses de janeiro e fevereiro de 2012, pela noite geralmente queria descansar. Mas 

certa noite, parei, vi que o público dele era basicamente de romeiros do estado de Minas Gerais e 

também Goiás, quiçá Paraná, pedi para tirar algumas fotos. E quando me despedi, ele 

gentilmente e em agradecimento pelas fotos que prometi enviar para o correio eletrônico de sua 

esposa, em troca - para usarmos o termo desta pesquisa - cantou para mim a música sertaneja de 

autoria e interpretação da antiga dupla sertaneja “Leandro e Leonardo”: “É por você que 

canto...”.  

 
          Os violeiros do bar                                                                             Público 
Aparecida, 18 de fevereiro de 2012                                          Aparecida, 18 de fevereiro de 2012 
 
    

Esta cidade respira viola, música caipira. Neste tempo (segunda quinzena de janeiro e 

segunda quinzena de fevereiro) que fiquei em Aparecida, notei a existência violeiros romeiros 



  

14 
 

nas portas dos hotéis tocando e cantando as músicas mais apaixonadas, violeiros cegos que 

cantavam pela noite para ganhar algum trocado, violeiros que tocavam em roda para vender cd. 

Isso tudo mais próximo da Basílica Velha. Mas de todos, o que eu achava mais interessante era 

um senhor aleijado que ficava bem para baixo, bem depois da Igreja Antiga. Ficava numa 

bifurcação entre a Igreja de São Benedito, a Feira dos Ambulantes e a Rodoviária. Um senhor 

negro, que tinha sua caixinha de som e cantava  músicas melosas e como eu gostava de ouvi-lo 

quando passava por ali, extremamente afinado. Sempre com uma sombrinha preta tentando se 

proteger do sol insuportável e tentando vender seu trabalho também em compact disc. Sem falar 

das lojas, cheias de violas e berrantes. E sempre havia alguém que se mostrava com todo orgulho 

no berrante, quando era mulher então, o povo todo parava para observar e admirar. Obviamente, 

também como já falei, devo fazer menção aos carros equipados com sons caríssimos tocando as 

últimas músicas do momento ou músicas internacionais, quanto mais alto o som do rapaz, mais 

poder: o poder dos jovens motorizados com “aparelhagens” sonoras potentes. Mais alto o som, 

mais destaque para o rapaz, muitos olhos de moças em volta. E no meio disso tudo, de tantos 

sons, músicas, o sino do Santuário se apresentava com suas badaladas de hora em hora como o 

próprio ruído, um certo tipo de inversão. 

 Quase todo sábado tem show na Praça de São Benedito, local onde existem pequenas 

lanchonetes e também dois grandes restaurantes: “O Fino”, estabelecimento de um português 

com quadros de Portugal e alguns galos de louça e a “Choperia Prata Fina”. Dessa forma,,existe 

um  trânsito entre a Igreja e a farra, o que em nenhum momento se mostra como algo 

contraditório ou mesmo oposição. E se mostra para além de um continnum, vejo muito mais 

como uma questão de figura e fundo, nos ternos de Roy Wagner, os dois coexistem, cada qual 

tomando uma posição em determinado período, ou seja, uma sobreposição que gera uma 

transposição nada paradoxal. No carnaval de 2012, vi em uma grande mesa do “Prata Fina” duas 

freiras sentada em uma grande mesa com pessoas que bebiam cerveja e comiam carne, que 

ouviam o show com músicas de cantores sertanejos. Nada de absurdo, pois devo concordar com 

Judith, esposa do dono da primeira pequena pousada em que me hospedei em Aparecida: a 

“Pousada Estrela Guia”. Judith aparenta ter uns 40 anos e é de uma seriedade implacável, 

tomando conta da pousada, de seus afazeres e de seus bordados. Enquanto Judith fica por conta 

da pousada, o marido Reinaldo sempre esteve proseando na vizinhança, nos bares e no ponto de 

táxi. Certa vez, perguntei a Judith: 
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Eu: - Judith, você é evangélica? 
 
Ela: - Sou; falou de forma seca e disciplinada. 
 
Eu: - E seu marido é católico? Ousei perguntar. 
 
Ela: - Diz que é... reza aqui e peca ali. 
 

 
 Se tomarmos Wagner como ponto de referência, Judith está completamente correta, pois 

se levarmos a sério a ideia de figura e fundo, onde se reza também se peca, e vice-versa. Ou seja, 

não existem limites cristalizados entre a farra e a fé, a fé e a festa. Dessa maneira, a praça de 

Aparecida, pela noite, se torna o lugar mais plural da cidade, onde se cruzam aqueles que 

chegam da reza, os que já chegaram há mais tempo, tomaram seu banho e saíram para o passeio 

e a paquera, os que cantam, os que descansam e os que ainda tomarão assento nas fileiras dos 

bancos da Basílica Velha para a última missa. Espaço plural e plurivocal. Assim muitos dos 

romeiros que se reúnem na praça da cidade são diversos, apresentando diferentes discursos, com 

práticas, hábitos e maneiras de lidar com a peregrinação de modos diversos e plurais. Como diz 

Steil (1996): os romeiros, devotos “passeiam pela cidade, juntando, à peregrinação penitencial e 

mística, a festa, com seus espetáculos, suas danças e seu comércio”. (pág. 69).                 

Sem falar, é claro, do pequeno parque de diversões da cidade que sempre me lembra dos 

filmes de Georges Méliès, ilusionista e cineasta do século XIX/ XX e um dos entusiastas do 

cinema. Aquele parquinho, como nos filmes de Méliès, não tem mistério algum, mas é carregado 

dele, das penumbras e do gelo seco, ou seja, tudo fantasioso. Como não se hipnotizar com a 

Monga, a mulher que vira gorila. Uma moça de biquíni vermelho, um pó branco (gelo seco) e, de 

repente, a perigosa Monga, uma fantasia de macaco enorme batendo em uma grade e o público, 

mesmo os adultos, se afastando para o canto da parede. E a turma que está de fora, esperando 

atrás das cortinas de veludo para entrar, todos ansiosos e assustados. Um senhor apresentando as 

outras atrações em um microfone, que mais parece um mestre de apresentações dos antigos 

Valdevilles franceses do início do século XX.  
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Parque de Diversão  

Aparecida, março de 2011 
 
 

 Em um dos trechos de seu artigo “História noturna de Nossa Senhora do Risca-Faca”, de 

2009, John Cowart Dawsey, recuperando a história contada pelo povo que caiu na cana no 

interior de São Paulo, uma hi(e)stória “das origens”, relacionando a mulher à construção mítica 

de um lugar e de um coletivo através da violência, esta aliada a uma certa força santa. Mas uma 

santidade ligada ao baixo-corporal (Mikhail Bakhtin), e também à luta, ao derramamento de 

sangue. Uma história noturna, uma história marginal. Assim, muito nos serve aqui esta história 

que passa ao largo, esta história noturna para pensar uma forma Outra de olhar para a cidade de 

Aparecida do Norte, seus devotos, seus acontecimentos e o entendimento de sagrado e profano 

como figura e fundo, se locomovendo o tempo todo como placas tectônicas conservativas que 

deslizam, roçam uma na outra (uma para a direita e outra para a esquerda), no nosso caso, uma 

para frente e outra para trás. 
 
Nos anos de 1980, em uma excursão a Aparecida do Norte, fui surpreendido por um 
parque de diversões estranhamente localizado ao lado da catedral. Ali relampeavam 
imagens de fazer irromper, com horror, o baixo-corporal da santa: “mulher gorila”, 
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“mulher lobisomen”... Evocavam, acredito, a própria imagem da senhora do Risca-Faca. 
(DAWSEY, 2009, págs. 137 e 138). 
 

 
 A intenção não é me deter em uma história noturna da cidade de Aparecida do Norte ou 

de Nossa Senhora Aparecida, mas apontar pontos crepusculares desta hi(e)stória, ou hi(e)stórias. 

Captar, além de tudo o mais que já é parte do ofício do antropólogo, “narrativas de pasmo” como 

indica Dawsey (2009), atentar para o extraordinário que cabe dentro do corriqueiro, dentro do 

ordinário, ou seja, o extraordinário cotidiano. Como quando Benjamin (1995) quando fala da 

Alemanha: 

 
Assim nada resta, senão, na permanente expectativa do último assalto, não dirigir o olhar 
para nada a não ser o extraordinário, que é o único que ainda pode salvar. Esse estado, 
que se impõe, da mais tensa atenção, sem queixas, poderia porém, já que estamos em um 
misterioso contato com os poderes que nos assediam, provocar efetivamente o milagre. 
(BENJAMIM, 1995, pág. 21). 
 

 

 Milagre enquanto o extraordinário contido dentro do cotidiano. Desta forma, o 

antropólogo busca o geral, a estrutura e também o extraordinário, na medida em que estes são 

faces de uma mesma moeda: ordinário-extraordinário/extraordinário-ordinário. Assim, 

Aparecida do Norte se mostra e se vela num extraordinário cotidiano que tentarei contar ou 

recontar, melhor, montar e “bricolar” com a ajuda dos que me falaram, olharam e tocaram.                 

Na entrada da cidade, em letras garrafais - antes mesmo do chafariz (um dos elementos da 

estética “kitsch-devocional” de Aparecida) com água tingida de rosa (quiçá também já tenha sido 

tingida de azul e verde) - aparece “Aparecida: Capital da Fé”. 

 

II.II Cidade de Mercadores 
 A cidade aqui é tão importante de ser descrita na medida em que ela é o cenário onde 

ocorre a circulação de bens de consumo e de graças, de objetos de devoção e de palavras de fé. 

Ou seja, lócus da circulação devocional, que envolve múltiplos elementos. Uma cidade na 

margem da Dutra, uma cidade onde a maioria das pessoas está de passagem, chegam e vão-se 

embora em suas romarias dos rincões mais distantes e não conhecidos do país e também das 
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maiores e mais conhecidas capitais. Uma cidade que é arquitetada todo dia, sem planos pilotos, 

para servir aos que passam, aos que atravessam. Dessa maneira, grande parte de meu caderno de 

campo busca entender a cidade, como ela se alonga por entre seus morros e Igrejas, lojas e 

hotéis. Afinal, não é uma cidade qualquer, nomeia-se como a “Capital da Fé”. 

  

Diário de Campo 
Aparecida do Norte - SP 
Dia 30 de janeiro de 2012 
 
Vendo todas estas pessoas passando todo dia, com lembrancinhas, presentinhos, objetos 
sagrados/de devoção, vestindo a roupa puída “de ver Deus”, aproveitando as cantorias de 
moda de viola nas esquinas. Agora mesmo, vi dois senhores em frente a um hotel tocando 
viola. Eram devotos, não estavam pedindo nada, nem um tostão, só atenção. Já tinha 
ouvido esta música aqui várias vezes, não a conheço, é sobre a dor de um amor, sobre a 
dor da morte da amada. Lembro-me sempre da fala de Renato Teixeira, compositor da 
música mais conhecida sobre Nossa Senhora Aparecida: “Romaria”. Diz ele que a música 
do interior é mais difícil de emplacar, pois é caipira, não é hit parade. Penso que este 
comentário possa se estender para além da música. Amplia-se para um povo que não é hit 
parade, que forma uma cena de uma brasilidade, mas esta que não se apresenta 
necessariamente como identidade nacional, mas como diversidade, alteridade, ou seja, 
mosaico e bricolagem. Talvez esta possa tomar o nome dado por Rubem César 
Fernandes: a Paixão Brasileira. São, portanto, imagens da Paixão que vejo em Aparecida. 
Imagens várias: pois Aparecida é onde se reza, se compra lembrancinhas e objetos para 
casa com valores baixos, também é onde se passeia, se descansa, se dança e se bebe. 
Lembro-me da primeira pessoa que conheci em Aparecida, no carnaval de 2010, era um 
“negociante de hotéis”, ou seja, um indicador de lugares para os devotos e turistas se 
instalarem e com isso ganhava uma comissão dos mesmos. Celso era seu nome, disse-me: 
“aqui a gente tenta tratar todo mundo bem e os hotéis são baratos, pois o povo que vem 
para cá é bem simples, povo que vem de longe, que junta dinheiro, povo pobre”. Dessa 
maneira, observando as pessoas da cidade e os devotos romeiros, observando a cidade, 
veio à tona as antigas e primeiras preocupações de minha pesquisa. Sempre fui muito 
preocupada com questões éticas e políticas em minha pesquisa, achando mesmo que estas 
faltavam na mesma. Porém, quando sentei, hoje, na escadaria da Basílica Nova, por volta 
de 13h, vi todo tipo de gente, pobre, “bugre” do interior, vi gente que não é hit parade. 
Esta configuração não é apenas a de uma Santa que “supri” um Estado ausente no que 
tange ao emprego, à moradia e à saúde. É para além disso, mas até penso que a Santa 
Aparecida em outros tempos poderia até ganhar cargo político ou administrativo por 
resolução de tantos danos. Como ganhou patente Santo Antônio e vários outros ganharam 
indicações e funções políticas como já bem afirmou Luis da Câmara Cascudo. Vejo nisso 
tudo uma configuração estética da devoção que é política. Ou seja, toda esta disposição, 
circulação de quinquilharias faz parte de uma estética política. Todos deveriam um dia 
poder vir à cidade de Aparecida ou a qualquer outro centro devocional, é necessário olhar 
para encontrar esta estética. Este povo não está na televisão, mas vê televisão, não é hit 
parade, mas tem seus hit parades como músicas do cantor sertanejo Michel Teló. Assim 
constrói seu lazer, sua paquera, sua beleza, seus negócios e comércios religiosos e não -
religiosos. Levando em conta também que a Santa Aparecida foi designada como 
padroeira do Brasil com interesses políticos, ou seja, uma construção social e política.  
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Diário de Campo 
Aparecida do Norte – SP 
Dia 16 de fevereiro de 2012 
 
Preciso tentar arrumar alguma forma para descrever o tanto que esta cidade é barroca, 
brocal, brilho. 
 
 

 Pois acreditando piamente no que diz o estudioso do teatro Hans-Thies Lehmann, digo 

que político não são os conteúdos da cena e das escrituras, político é o formato, a moldura do que 

se vê e do que se escreve e lê. Dessa forma, quando falo de estética kitsch da devoção, que além 

de tudo é política, tendo esta condição mesmo e a partir de seu formato estético, faço com receio 

de parecer pejorativo. Porém, não é este o caso, obviamente nem todos são pobres caipiras, nem 

tudo é kitsch, existem os ricos e refinados. De forma nenhuma quero conceber uma imagem da 

cidade de Aparecida do Norte como atrasada ou brega, antes, é indiscutível a existência de uma 

estética devocional própria de Aparecida e de outros centros de devoção que não pode ser 

anulada. Talvez esteja eu fazendo, como indicou Roy Wagner, objetificações, quiçá 

generalizações. Estas porém, da maior importância na medida em que é preciso mostrar o cenário 

onde acontecem as circulações das quais este “Ensaio sobre a Promessa” pretende se debruçar. 

 A cidade de Aparecida do Norte é a própria cidade do comércio, da circulação de bens e 

dons, como já havia falado anteriormente. Uma cidade de mercadores de graças, milagres, 

quinquilharias devocionais e quinquilharias cotidianas. A Santa Aparecida governa uma 

circulação de dádivas concedidas aos devotos e também uma circulação econômica. A cidade 

tem como pilar religioso e econômico a Santa, Ela move a cidade e coloca as coisas, as palavras, 

os acordos, os negócios e os milagres para circularem nas mãos de devotos, moradores da cidade 

e comerciantes. E também de moradores das redondezas. Lembro-me da clareza como Lúcia, 

aproximadamente 35 anos, funcionária da “Sala das Promessas”, explicava-me a grandeza da 

Santa Aparecida e a dependência em relação a Ela, não só num aspecto micro, mas também em 

um aspecto macro. Ou seja, em fevereiro de 2012, quando me recostei no balcão onde são 

recebidos os ex-votos, Lúcia me explicava que a cidade inteira de Aparecida do Norte dependia 

da Santa, pois todos trabalhavam para Ela, até mesmo os evangélicos. Pois o que move a cidade 

são os devotos, movimentando o comércio inteiro: hotéis, lojas, restaurantes. Falou-me inclusive 

que a Santa movimentava a economia do país na medida em que uma pessoa que ia pagar 

promessa se utilizava de meios de transporte, fazia lanches na estrada e em suas cidades 
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comprava roupas e se cuidava em salões beleza (“faz uma escova, pinta o cabelo, faz a unha”) 

para chegar bem para pagar sua promessa, além dos objetos que são comprados fora e trazidos 

para a Santa. Lúcia ia mais longe, falava até de uma certa dependência mundial em relação a 

Nossa Senhora de Aparecida, partia assim de uma explicação local até chegar ao âmbito global 

da importância da Santa e toda a economia que ela fazia circular. Carlos Alberto Steil (1996) nos 

diz algo semelhante sobre o Santuário de Bom Jesus da Lapa, localizado na Bahia, o que bem 

serve também para Aparecida do Norte: 

 
A centralidade geográfica do santuário também se traduz em termos econômicos para a 
cidade, que vive basicamente do fluxo anual de romeiros. A romaria não apenas colocou a 
cidade no mapa, como constitui a base de sua economia. A cidade vive em torno do 
santuário... (...)  ...a crescente afluência de peregrinos deu origem a um grande número de 
hotéis, pensões, lojas e bares que servem à população sazonal de romeiros. O santuário 
fez da cidade um centro turístico e sua população, direta ou indiretamente, vive da 
romaria. O processo de crescimento da cidade não pode ser dissociado, portanto, da sua 
característica específica, enquanto centro de peregrinação religiosa. (STEIL, 1996,             
pág. 30). 
 

 
 Assim quem sobe as ladeiras de Aparecida do Norte em direção à Basílica Velha se 

depara com inúmeras lojas, hotéis e pousadas com nome dos mais variados santos. Para onde se 

olha, crescem hotéis, impossível não se perguntar onde as pessoas desta cidade moram? Parece 

que todos são romeiros e tudo é para romeiros? Onde estão os bairros residenciais? Estes são 

bairros mais afastados do centro comercial (dois bairros principais de residências), mas onde já 

se pode avistar algumas construções para servirem de alojamentos para romeiros. Além disso, as 

lojas são atrativos especialmente importantes na construção do cenário na medida em que vende-

se de tudo, desde pequenas Nossa Senhoras besuntadas de  brocal e purpurina, água benta, 

canecas, roupas, vasos de louças, artigos de cama-mesa-banho, oratórios, eletrônicos, 

brinquedos, berrantes, artigos de couro, botas, cordas para laçar gado, chapéus para peões e 

também com laços e flores para moças, bijuterias, imagens dos mais variados santos, leques 

(afinal o sol da cidade é escaldante)  e sombrinhas. Subindo ou descendo, tromba-se em terços, 

bolas, potes com grãos (indicam fortuna), milhares e milhares de Aparecidas, grandes, pequenas, 

em adesivo. Sem contar a quantidade de quadros da Sagrada Família, do Sagrado Coração de 

Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Copinhos de pinga e canecas com a imagem da Santa 

Aparecida. Portanto, deve-se olhar tanto para cima quanto para baixo. Para cima se verá 
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mochilas, ursos de pelúcia misturados às enormes cabeças de boi e fitinhas coloridas. Para baixo, 

para a calçada, deve-se olhar como precaução, pois se pode pisar em algum artigo à venda 

disposto no chão em fileiras de bugigangas. Não é nada incomum encontrar imagens de Nossa 

Senhora Aparecida ao lado de pôsteres de artistas em suporte de madeira que remetem aos anos 

oitenta. Nossa Senhora Aparecida sempre anda acompanha na cidade das imagens de Luan 

Santana e Justin Bieber. Chegando à praça de frente a Basílica Velha nos deparamos com 

barracas de bingos, tiro ao alvo, carrinhos de pipoca, algodão doce e os famosos picolés 

bicolores e quadrados da cidade, conhecidos como “Picolé de Itu”. Sem falar dos fotógrafos e 

seus cavalinhos. Coloca-se a criança no bicho de palha, atrás um banner de Nossa Senhora 

Aparecida ou da Cidade e captura-se aquele momento para a posteridade ou até que se perca em 

algum guardado que virará recordações dos tempos idos.   

 Portanto, em um primeiro momento, a cidade pode parecer um espaço apinhado de 

objetos, desde santos até brinquedos e berrantes, além de fivelas de rodeio com a impressão de 

Nossa Senhora Aparecida. Porém, este apinhado de coisas, como se poderia imaginar não é algo 

desorganizado. Pelo contrário, existe uma ordem, uma organização do “tipo barroca”, 

exuberante, exagerada e hiperbólica; de certa forma harmônica entre o espaço e as coisas. Espaço 

este importante na medida em que é por entre aquelas ladeiras apinhadas de lojas e hotéis que se 

dá a circulação de devotos, turistas, coisas religiosas como terços, santinhos e coisas para uso 

doméstico pano de prato, almofadas, panelas e regalos para as crianças como bolas, bonecas de 

plástico. Dessa maneira, o que pode parecer, à primeira vista, algo confuso e desorganizado 

possui sua lógica e ordenação no espaço. Consequentemente, as coisas/objetos, pessoas, hotéis e 

lojas não estão apartados de uma ordenação e muito menos de uma classificação.  
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Praça, dia 12 de outubro de 2010, Dia de Nossa Senhora Aparecida.  

Aparecida do Norte - SP  
 

 
Praça, dia 12 de outubro de 2010, Dia de Nossa Senhora Aparecida.  

Aparecida do Norte - SP  
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Banca de Jornal vendendo fitinhas de Nossa Senhora Aparecida 

Aparecida do Norte – SP, 12 de Outubro de 2010 
 
 

 
Loja em Aparecida do Norte – SP, março de 2011 
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Loja de artigos para peões. 

Aparecida do Norte – SP, fevereiro de 2012 
 

 
Loja de artigos para peões. 

Aparecida do Norte – SP, fevereiro de 2012 
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Loja de artigos religiosos 

Aparecida do Norte – SP, março de 2011 
 

 
Loja de artigos religiosos 

Aparecida do Norte – SP, março de 2011 
 

Mais à frente, falar-se-á também da economia da dádiva, das graças, dos dons, esta que 

não está apartada da realidade da cidade e de seu comércio. Porém, veremos que esta economia 
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do dom não é tão óbvia, direta e utilitária como pode parecer a um primeiro momento. Ou seja, 

não é simplesmente a condição do devoto pedir uma graça, receber do santo (no caso de Nossa 

Senhora Aparecida) e retribuir, agradecer com um ex-voto ou objeto devocional/sagrado. 

Logicamente que a economia do dom, da promessa, rege-se pelo dar, receber e retribuir, mas 

entre estes atos existem muitas relações construídas, muitas palavras, objetos e pessoas em 

circulação. Dessa maneira, veremos como o tempo é importante na economia da promessa e 

como o mesmo pode ser moroso. Além de reforçar aqui, que na economia da promessa o que 

está em jogo é muito mais a questão de reforçar laços, vínculos entre os santos e os devotos e 

menos a questão final, ou seja, o ponto clímax em que a graça é alcançada. E, portanto, 

impossível foi não pensar sobre o espaço, território onde circulam todos os devotos, as palavras 

de devoção, os objetos sagrados-mundanos e as graças. Assim, quando se aponta aqui Aparecida 

do Norte como “Cidades dos Mercadores” indica-se a cidade como este espaço de circulação de 

uma economia dos desejos, pedidos e também de um mercado de coisas santas e cotidianas, que 

em nenhum momento se encontram distantes, pelo contrário, muitas vezes sendo um só, por 

exemplo, o souvenir, imagem de Nossa Senhora Aparecida produzida em gesso, resina, barro ou 

brocados que logo é benzida na Basílica Velha ou no Santuário e adquire uma nova classificação, 

uma nova categoria: um objeto de devoção, objeto sagrado. Tornando-se uma lembrança benta, 

um souvenir sagrado, souvenir de devoção. Este que enfeitará e abençoará a casa do devoto ou 

de seus parentes acamados, enfermos ou que passam por dificuldades familiares e financeiras.   

Portanto, Aparecida é o espaço, cidade, das trocas, do movimento, das mobilizações e do 

trânsito de devotos que fazem circular moeda, coisas, objetos de devoção e os mais variados 

bibelôs e palavras de negociação comercial e palavras de negociação e reforço do 

relacionamento com Nossa Senhora Aparecida.  
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III As personagens, suas palavras e minhas dálias2

                                                                                     Vou encontrar as pessoas 

  

para você imaginar. 
(Leya Mira Brander) 

                      
 

 
                                                 

2  “O ator Ambrósio Fregolente, ao atuar em um programa de teatro ao vivo, na antiga rede Tupi de Televisão, no 
Rio de Janeiro, reconheceu sua dificuldade em decorar os textos e, para evitar constrangimento, pendurou suas falas 
num vaso de dálias instalado bem próximo da cena. Como as folhas de papel e as flores não faziam parte do 
espetáculo, o contrarregra, desavisado, tirou tudo dali, inclusive o vaso, deixando o ator completamente desesperado 
com o programa em andamento e sem poder continuar a encenação. Fregolente grita: ‘- Onde estão as minhas 
dálias?’”. Fonte: http://spescoladeteatro.org.br/curiosidades/11.php. Refiro-me às dálias como sendo o meu próprio 
caderno de campo com suas inúmeras páginas que contém as falas das personagens, devotos, e o empreendimento 
descomunal de organização das minhas dálias desconexas. 

 

http://spescoladeteatro.org.br/curiosidades/11.php
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 Disse Carlos Rodrigues Brandão em algum lugar: se desejamos saber algo sobre um 

povo, devemos nos juntar a ele, vivermos com eles. E foi assim que se deu minha ida para 

Aparecida do Norte, passar os meses de janeiro e fevereiro na cidade. Já havia passado por lá no 

dia 12 de outubro em 2010, o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Depois, retornei para ficar uma 
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semana no mês de março de 2011 quando me hospedei na “Pousada Estrela Guia”, pequena 

pousada de apenas quatro quartos. Na verdade a casa do casal, Judith e Reinaldo, transformada 

em pousada. Neste março de 2011, fiz os primeiros contatos com os responsáveis pelo Santuário 

de Nossa Senhora e comecei a engendrar os primeiros passos para conseguir livre trânsito no 

Santuário. Foi quando voltei para São Paulo para fazer um projeto para apresentar ao santuário e 

colher assinaturas e escrever cartas de apresentação. Pois eu me encontrava muito insegura na 

medida em que a Basílica Nova é muito grande, burocrática e extremamente vigiada. Assim, 

sabia eu que um crachá da imprensa ajudaria em muito meu trabalho para adentrar aos vários 

lugares do Santuário. Voltei para São Paulo depois de uma semana na cidade de Aparecida e me 

envolvi com leituras, aulas e a enviar documentos e pedidos para uma das funcionárias do setor 

“Imprensa”, Ana Clara, que de fato foi a primeira pessoa (primeiro nó da minha rede de contatos 

e amizades, primeiro elo da minha teia) que me ajudou na pesquisa viabilizando meu trânsito, 

circulação entre ambientes do Santuário e entre pessoas, arquivos e fotografias antigas. 

 Agora, em 2012, sentia um peso diferente, sabia que agora o tempo a ser passado em 

Aparecida do Norte era bem maior, tempo necessário para conhecer as pessoas, o espaço, as 

coisas e a devoção e perambular por tudo isso.  

 

Diário de Campo 
Aparecida do Norte 
Dia 23 de janeiro de 2012 – DIA 
 
São 15h02min do vigésimo terceiro dia do ano de 2012. Faz tempo que não escrevo aqui. 
Saímos agora de ônibus para Aparecida, empresa “Pássaro Marron”. Não há separação 
entre a parte do motorista e os passageiros, isso me dá uma segurança (meio sem nem ou 
por que). Fernando me trouxe amorosamente à rodoviária  do Tietê em são Paulo. Agora, 
indo para a estrada, chove. Sinto-me insegura como sempre, mas agora mais cansada. Vi 
na rodoviária de São Paulo, duas senhoras com cajados e mochila, uma com cajado de 
madeira e a outra com um cajado mais moderno, de trilha talvez, escaladas. Lembro-me 
do meu em casa e da minha experiência com o grupo da romaria de Amarildo (saudades 
deles), penso em vê-los o quanto antes. Até hoje não consegui escrever sobre eles, sobre a 
romaria. Em uma das páginas do diário vermelho, a única coisa que consegui escrever em 
uma das paradas durante a romaria, foi então quando cochilei. Impossível gravar ou 
escrever em uma romaria, o cansaço físico e mental é imenso, acho que depois destas 
linhas cochilei na cadeira de plástico. Voltando a São Paulo, como é interessante observar 
as pessoas na Rodoviária, para onde que se vá, as pessoas estão cheias de objetos, 
catando-os no meio do caminho ou deixando-os para traz. Penso no corpo também como 
um objeto. 
A insegurança é dentão ter ninguém esperando, há a Judith, dona da pousada, mas que é 
muito séria, mas é meu pequeno elo frágil com a cidade. É o medo que me vem sempre 
quando viajo a Aparecida, o medo de se entrar em outro estado de coisas e de tempo. 
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Chegamos: 17h 24min 
Noto e anoto, na entrada da cidade: “Fábrica Imagens Nossa Senhora de 
Fátima”/“Atacado de Artigos Religiosos”. 
(A visão da Basílica, mesmo repetida ou de relance, é sempre emocionante). 

 

 

 Minhas “dálias”, meus cadernos de campo, tantas prosas escritas depois de tanta ou 

pouca conversa durante o dia, como refúgio para a escrita a pousada, os bancos das praças, o 

restaurante “O Fino”, mas principalmente a Basílica Velha. Sempre acordava cedo, me 

direcionava para avistar a cidade, partia para a travessia da “Passarela da Fé” em direção ao 

Santuário. No Santuário conversava com os devotos, algumas prosas longas, outras tão rápidas 

que nem o nome da pessoa eu sabia, o marcador da conversa para estes devotos era Nossa 

Senhora e/ou a graça pedida ou alcançada. Toda tarde sentava no “Salão de Apoio ao Romeiro” 

onde há uma lanchonete, todos os dias comia a mesma coisa, “Pão de Nossa Senhora” na chapa 

(um pão incrivelmente macio, feito por padeiros da própria padaria da lanchonete, podíamos vê-

los trabalhando através de “paredes” de vidro), suco de laranja e café expresso. O calor na cidade 

era algo absurdo, quase quarenta graus. Quando voltava para a cidade, ou melhor dizendo, o 

centro da cidade, através da mesma passarela, ainda fazia muito sol e o calor era extremo. 

Sentava-me então nos últimos bancos da Basílica Velha e começava a escrever os acontecidos do 

dia, perto de mim alguns rezavam, outros admiravam a beleza da Igreja e outros ainda falam da 

restauração como estava sendo bem feita ou como estava demorando: “- Mas está demorando 

demais, desde 2004?”, dizia uma senhora que passava. O burburinho não incomodava, pelo 

contrário, apaziguava. Quando me sentia exausta da escrita, olhava não exatamente para a Igreja, 

mas para aqueles restauradores e pensava naquele trabalho demorado, minucioso, de bisturis, 

pincéis e andaimes, tintas, folhas de ouro. Pensava como poderiam algum dia terminar aquilo, 

através da observação do ofício do restaurador, pensei no meu lento ofício de antropóloga e 

como nada estava linear, ou seja, as imagens das pessoas com as quais me encontrei em 2010 se 

misturavam à imagens mais recentes, e outras tão novas sumiam num excesso de promessas, 

sacrifícios, desejos, rezas, lamentos e trânsito de pessoas. E via como os restauradores 

trabalhavam, não havia uma lógica de fazer uma parte primeiro por completo depois outra, 

parecia-me que a Igreja estava toda restaurada, mas ainda toda por fazer. Talvez por este fato me 

sentisse tão bem ali, este meu ofício também não seria assim um trabalho de bisturi e pincéis, 
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fazendo e refazendo? Lâminas e lâminas de imagens uma sobre as outras como as folhas de ouro 

dos restauradores?  

 As personagens deste trabalho são variadas, mulheres, homens, jovens, crianças e velhos. 

É certo que a maioria é pobre ou classe média baixa. Como dizer isto sem um censo, uma 

estatística? Olhando. Existe também uma estética do povo devoto das romarias, as pessoas 

sempre estão com as roupas puídas, de cores enfraquecidas pelo tempo, mas sempre muito bem 

passadas, todos muito bem alinhados em sua pobreza. Por toda a cidade vi senhoras com saias 

abaixo do joelho, cabelos grisalhos, mas sempre arrumados em formato de trança ou rabos de 

cavalo, os penteados adornados com flores de plástico coloridas, ou o cabelo coberto com lenços. 

Senhores com camisas por dentro da calça de tergal, antigas ambas. O calçado comum: chinelos, 

do tipo Havaianas, brancos com as linhas azuis ou pretas. Interessante notar que muitas destas 

pessoas são agricultores, desta forma possuem a mão calejada. Porém, notei que entre as 

mulheres havia todo um cuidado com as unhas dos pés, muitas vezes unhas grossas e sem corte, 

mas sempre pintadas de alguma cor forte: vermelho ou roxo. Afinal, estavam todos alinhados 

com suas roupas e acessórios (bijuterias, batons e esmaltes, chapéus, chinelas e sandálias de 

couro cru) de ver Deus. Obviamente não posso generalizar e dizer que só existem estas pessoas, 

existem também as meninas com belos vestidinhos florais de malha ruim, as pernas de fora, os 

cabelos alisados e um belo balançado. Estas que recebem flertes de rapazes que como elas 

acompanham suas famílias em romarias, com seu primeiro bigode, seu jeans e tênis falsificados. 

Há também crianças animadas com o passeio que farão depois das missas nos rudimentares 

parquinhos tanto do Santuário quanto da cidade. Pais e mães carregando sempre muitas sacolas 

das compras de brinquedos, objetos para casa e objetos de devoção. Obviamente também 

podemos ver pessoas de uma classe média alta, são minoria, e geralmente não chegam a 

Aparecida em Romaria, mas em carros particulares e geralmente não se hospedam na cidade. 

Dessa forma, posso dizer como já disse Luís da Câmara Cascudo (2011): que estas são vozes da 

cultura vulgar, ordinária, vozes populares de uma cultura anônima, e que acrescento, vozes 

plurais e diversas, com diferentes interesses, pois na romaria e na devoção cabe esta pluralidade 

de intenções. 

 A força da fé religiosa sempre ocupou um espaço de destaque, seja em cerimônias 

coletivas como procissões ou no íntimo dos lares com seus oratórios e novenas, a religião está 

em todos os lugares no cotidiano brasileiro, por mais laico e secular que o Estado deva e queira 
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se mostrar como tal, a religião percorre todos os interstícios do Espaço Público, ou seja, ela está 

infiltrada no ordinário. Mas Cascudo (2011) observa que ela está a todo tempo passando por 

constantes modificações. As observações do autor sobre a diversidade das práticas religiosas 

mostram que ao lado dos dogmas presentes no Catolicismo, o povo reinventa através do 

catolicismo popular juntamente com uma sabedoria popular e a vivência de outras práticas 

religiosas (por exemplo, espiritismo, candomblé, umbanda, etc) e inventa novas maneiras e 

práticas de devoção dentro do próprio catolicismo, dentro do que podemos nomear de uma 

teologia popular que é capaz de abarcar múltiplas manifestações religiosas dentro do próprio 

catolicismo popular.  

 

Fácil é saber no que se acredita, bem difícil precisar no que não crê... Essa função 
espontânea da dupla nacionalidade espiritual, reverente aos mistérios trazidos no sangue e 
deparados no clima habitado, sincera e natura, liberta-o dos casos de consciência e das 
angústias da Incredulidade. (...) Os elementos heterogêneos conservar-se-iam incrustados 
no âmago da memória coletiva sem se dissolver.” (CÂMARA CASCUDO, 2011, págs.  
19 e 20). 
 
 

 Câmara Cascuda, no ofício de folclorista, mostra sua proximidade com o povo, se 

especializando como doutor de uma sabedoria popular, esta que ele observa, vê e aprende no dia-

a-dia com o próprio povo. Interessante chamar atenção para o título de seu livro: “A religião no 

povo”, e não a religião do povo, o que condiz profundamente com esta sabedoria popular que ele 

adquiriu ao longo dos anos, sabedoria esta que o fez ver e apontar a heterodoxia religiosa do 

catolicismo popular, ou seja, o catolicismo popular como heterogêneo, movente e mutável.       

 

III.I Personagem primeira:  
Nossa Senhora, Mãe das Coragens3
 

  

 
Lendo o texto de Maria Lucia Aparecida Montes (2000) sobre os retratos do feminino, 

onde a autora discorre sobre a imagem feminina na cosmologia das religiões de matriz africana, 

apontando a forma ambígua dos orixás femininos, que longe de carregar o maniqueísmo cristão 

entre bem e mal, carregam em si bondade e crueldade, força e leveza, sedução e maternidade, 
                                                 
3 O nome dado a este tópico é uma referência à peça teatral de Bertolt Brecht de 1956: “Mãe coragem”. 



  

34 
 

ternura e ira. Ao longo do texto, Montes diz que sempre se interessou por estas figuras que 

carregam em si características plurais, poderes variados. Deusas formatadas em uma humanidade 

ímpar, uma beleza crua. Diferentemente das oposições tecidas nas religiões cristãs que separam 

em polos opostos Maria - dona de toda pureza, virgindade, imaculada, dona de toda bondade – e 

no polo (com toda certeza esquerdo) coloca Eva, mulher dona de toda sedução e traição. Porém, 

a certa altura do texto, Montes reflete:  

 
Nascida sem pecado, Virgem Mãe que concebe pelo Espírito Santo e não na carne, Maria 
não sofrerá na carne a corrupção da morte. Por isso as coortes angélicas a elevam entre as 
nuvens em corpo e alma para ser coroada Rainha dos Céus e dos Anjos. Reverso do 
pecado de Eva, sua pureza revela a dupla natureza do feminino, único princípio capaz de 
dominar o Mal, por ser capaz de com ele manter comércio. A ela, pois, como às hostes de 
Miguel, o Arcanjo, será dado o domínio sobre os Anjos Caídos e o poder de esmagar sob 
seus pés a cabeça da Serpente infernal. (2000, pág. 12). 
 
 

 Muito me impressionou tal passagem, lembrei-me, no mesmo momento, do livro de 

Ariano Suassuna: “O Alto da Compadecida”. Mais nítido, emergiu da memória a cena em que o 

Diabo se depara com Maria.  

 
A Compadecida, entra.  
ENCOURADO, com raiva surda: - Lá vem a compadecida! Mulher que em tudo se mete! 
(SUASSUNA, 1975).  
 
 

Penso então em Aparecida, que também é Maria, para além de sua imagem de Virgem 

imaculada, penso nela como a intermediária, a intercessora dos aflitos e dos conflitos, a mascate 

celeste. Mulher, que sendo Mãe, como bem lembrou o Diabo, em tudo se intromete e com todos 

comercia em favor das aflições de seus filhos. Capaz de ir ter com o Diabo para negociar a 

salvação de uma alma. Dona de todos os comércios, das trocas, das dádivas, dos dons. Veio-me à 

memória, a contraditória personagem de Bertolt Brecht: “Mãe Coragem”. Ela que na profissão 

de mascate perde seus filhos para a guerra. Figura vista por muitos como alienada dos 

acontecimentos, mais preocupada em lucrar do que com a própria família. Mas ao mesmo tempo 

a Mãe é Coragem, e comercia sempre levando os filhos, enfrentando a guerra. Contraditória, 

Mãe Coragem é demasiado humana. Mas, como ser humano sem ser marcado com a 

contradição? Como comerciar, trocar, mediar, negociar sem ser o mínimo transitório? Dessa 
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forma, vejo em Maria um possível traço de ambiguidade e um grão de contradição. Como 

poderia alguém trocar e negociar sem isso? E em que momento ser ambíguo é perverso? Ser 

ambíguo apenas deixa Maria mais humana e próxima. Dessa maneira, não é o amor de mãe que é 

sobrenatural e inspirado no amor de Mãe Maria, é Maria que tem seu quinhão de humanidade da 

maternidade das mulheres não divinizadas. Diz Fernandes (1994) que Nossa Senhora Aparecida, 

no Brasil, apesar dos esforços da Instituição Eclesiástica, não conseguiu cair no gosto popular 

como “Rainha” e algum tempo demorou a ser tida por “Senhora” na medida em que os devotos 

se identificavam com Ela na nomenclatura e identidade de “Mãe”.    

Sobre a humanidade de Maria, volta-se ao texto de John Cowart Dawsey (2009), 

“História noturna de Nossa Senhora do Risca-Faca”, este que recupera algumas reflexõesde 

autora Julia Kristeva sobre a personagem de Maria. 

 

Em Pouvoirs de l’horreur, Kristeva interpreta a experiência primordial do feminino: 
lugar do hediondo, sujo, ambíguo e liminar. Corpo de mãe. Fecundante e estranhamente 
familiar. Nem eu, nem outro, nem nada. O abjeto não se apresenta simplesmente como 
um objeto, contrapondo-se ao eu. No abjeto o próprio eu se decompõe. Anterior à ordem 
simbólica, o abjeto coloca toda ordem em estado de risco. Sob a luz negra da abjeção, a 
mãe-mulher se recupera. Perigosa! Irrompem poderes do horror... Em Stabat Mater, 
Kristeva discute o lugar da Virgem Nossa Senhora na constituição do universo social e 
simbólico do Cristianismo. Afinidades com o Trabalho de Mary Douglas também aqui 
são notáveis. A formação de ordens simbólicas envolve processos de purificação. Para 
fins deste ensaio, uma observação de Kristeva merece atenção especial: a atribuição de 
virgindade a Maria, mãe de Cristo, surge de um “erro de tradução”. Haveria nesse “erro” 
um drama de traição? Purificada do “pecado”. Maria torna-se mãe de Deus, Vira rainha. 
No imaginário das cortes medievais, e dos poderes que se associam às senhoras da 
nobreza feudal, ela vira Nossa Senhora. Um detalhe: com a transformação de Maria em 
Virgem, o corpo materno se reduz ao silêncio. Na passagem da mulher abjeta a Virgem 
Nossa Senhora se produziria um esquecimento? (DAWSEY, 2009, págs. 139 e 140). 
 
 

 Caso Julia Kristeva esteja correta sobre o erro de tradução, isto explica muito da 

ambiguidade que carrega Maria, e todas as Nossas Senhoras, dentre elas, Nossa Senhora 

Aparecida. Pois como a Igreja e o próprio povo falam existem muitas Nossas Senhoras, mas 

todas são uma só, a Mãe de Deus/Jesus. Assim é na ambiguidade desta figura que se pode 

encontrar a bondade e o compadecimento Dela pelos pecados e pelos mais infames vis homens e 

mulheres. Uma personagem dúbia, que inclusive carrega em si todas as Santas, o poder de todas 

as curas: Santa Luzia cuidando dos olhos, Nossa Senhora da Cabeça cuidando dos problemas 

mentais, Santa Rita de Cássia, cuidando das questões impossíveis, Santa Edwiges cuidando das 
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finanças, e assim se alonga uma lista de santas a serem recorridas. Dentre elas as padroeiras dos 

países, nações, cidades, províncias. No Brasil, a Santa interventora de maior prestígio é Nossa 

Senhora Aparecida. Ela se compadece, intervém, se intromete por seus filhos, devotos. Estes que 

se relacionam mais diretamente com santos do que com Deus, Jesus ou o Espírito Santo, a 

Trindade que é completamente imaculada e pura e muito mais severa que a Mãe Maria. E é a 

ambiguidade da Santa que faz com que os humildes devotos recorram a Ela em primeira 

instância, para que Esta faça a mediação e consiga a resolução dos infortúnios cotidianos.  

 

O Espírito Santo tem poder individual, independente de Jesus Cristo mas não contra ele, 
apenas inferior a Deus Padre, Criador do Céu e da Terra. É a pessoa da Santíssima 
Trindade. Age pela presença ou projeção, porque jamais falou aos homens. Não permite 
muita intimidade aos seus devotos, que o reverenciam, com reserva discreta... Não tenho 
notícia de culto prestado pelo povo ao Padre Eterno, exigente, áspero, sobretudo distante. 
Preferem dirigir-se às entidades habituadas ao trato com pecadores, próximos, vivendo no 
oratório ao alcance da súplica... As torturas do Inferno, no plano eterno, são inadmissíveis 
na sensibilidade coletiva e vulgar. “Deus castiga mas não para sempre!”... Mesmo que 
Deus lançasse seus filhos no azeite fervente e nas chamas sem fim, Nossa Senhora 
interromperia o martírio inominável. (CÂMARA CASCUDO, 2011, pág. 23). 
 
 

 Dessa forma, o culto e a devoção são dedicados aos santos que se tem mais proximidade, 

ou seja, como a devoção a Nossa Senhora Aparecida que se encontra no espaço da intimidade. 

Assim, volto à cidade de Aparecida e apresento outra personagem que vem à cabeça: Dona 

Almerinda, que mora em um sítio em Bamburral, distrito próximo à cidade de Salinas. Foi a 

primeira devota com quem conversei por um longo tempo em Aparecida do Norte, isto em março 

de 2011. Sentia-me incrivelmente em dívida com ela, por sua linguagem enrolada, um português 

mineiro todo partido ao meio, frases partidas, e muito mais por minha falta de compreensão do 

linguajar rápido-arrastado do caipira, do agricultor, anotei o endereço para enviar-lhe fotos dela 

com a Santa Aparecida, mas ela não sabia número, CEP ou o nome do sítio, só fazia referência 

que “lá, em se plantando, tudo dava” e que o sítio era de seu sobrinho e era ela quem cuidava 

sozinha do lugar e dos bichos. Penso, hoje, como eu era inocente, mais do que hoje 

provavelmente, querendo saber detalhes sobre sua devoção e sobre seu endereço. Assim, durante 

a pesquisa inteira pensava em Dona Almerinda, será que a carta com as fotos que havia 

prometido tinham chegado a este lugar que tanto procurei na Internet, nos Correios? Esta 

ansiedade nunca me deixou. Até que em um dos últimos dias de meu campo me encontrei com 

Dona Almerinda atravessando a rua, eu ia em direção a Basílica Velha e ela saía da Basílica e ia 
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para seu hotel. Gritei seu nome no meio da rua, acho que ela não me reconheceu, mas como 

antes, já foi dando abraços e beijos e eu fui recontando nossa história, e ela me dizia que 

lembrava sim e não soltava meu braço, como se num rastro viesse toda aquela nossa conversa e 

toda a saudade de uma hi(e)stória de amizade que nem foi construída, pelo menos nos termos 

que pensamos o seja amizade, mas ela dizia enquanto me apresentava para toda romaria a qual 

ela acompanhava: “isso que é amizade ó, não esquece da gente”.  

 Portanto, Dona Almerinda, só veio reforçar estas linhas soltas, rastros, lâminas sobre 

lâminas desta pesquisa. Mostrando que não há como contar uma hi(e)stória, produzir uma 

etnografia com início, meio e fim. Esta parte da etnografia, quando me estabeleci em Aparecida 

do Norte, era de certa forma estranha aos recortes da Antropologia como disciplina, pois quem 

era o permanente, quem ficava na janela à espera de notícias, da chegada e da despedida era a 

antropóloga. Os devotos e romeiros, meus principais interlocutores eram os viajantes, forasteiros, 

passantes, sempre em trânsito. Eu, a antropóloga, que geralmente na literatura antropológica é 

quem viaja e parte, ao contrário, vivia recostada na janela e no banco da praça à espera dos 

grupos que passavam, ou chegavam e partiam. Assim, nesta etnografia, o povo de fé está em 

contínuo trânsito. E encontrando Dona Almerinda, percebi que este trânsito se repete ao longo de 

cada ano, pois as pessoas retornam à cidade geralmente nas mesmas datas, não para ficar, mas 

para passar por ela e rezar. Ou seja, há uma repetição do trajeto destas pessoas, sempre em 

trânsito, vão, mas voltam. Dentre milhares de pessoas e de falas, existe um padrão, um sistema, 

ou que seja, uma repetição na circulação dos devotos e romeiros na cidade de Aparecida. Talvez 

sistema e padrão sejam termos inadequados, prefiro talvez o termo: deambulações periódicas. 

Portanto, depois de me reencontrar com Dona Almerinda, vasculho minhas anotações sobre ela. 

Obviamente que são muitos os devotos com os quais tive contato, resolvi destacar alguns deles, 

não pelo fato de algumas hi(e)stórias de devoção serem mais importantes ou interessantes do que 

outras, mas pelo fato de que alguns destes personagens, por me apontarem caminhos, desvios, ou 

bifurcações, foram coautores da forma pensada para este trabalho. Assim, se perde por não se 

ampliar em número maior as variadas relações com os mais diversos devotos, mas se ganha em 

detalhes. Obviamente, como diria Jean Duvignaud, é “le jeu Du jeu”. As cartadas têm que ser 

dadas, mas não temos a certeza se são as melhores, é o risco da etnografia, risco ao qual o 

etnógrafo/antropólogo vai enfrentar em algum momento, mesmo não estando preparado.      
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III.II Dona Almerinda: e Aparecida fez-se verbo  

Faço emergir de minhas anotações do diário de campo a devota vinda do Sítio 

Bamburral, localizado em Salinas, estado de Minas Gerais. Dona Almerinda, personagem 

imprescindível para meu entendimento das relações de proximidade estabelecida entre pessoas e 

coisas. Uma senhora magra, de lenço na cabeça e chinelos Havaianas nos pés, com o rosto velho 

e as mãos secas e enrugadas pelo sol do trabalho na roça, poderia ter mais de setenta anos, mas 

também sessenta. Dona Almerinda, com sua fala embolada, muitas vezes incompreensível, e 

suas incríveis expressões tanto verbais quanto gestuais, poderia ser uma personagem saída das 

histórias de João Guimarães Rosa se não fosse da minha. Ela é a própria narradora, nos termos 

de Walter Benjamin (1994), falando, ao mesmo tempo, de uma experiência que lhe é própria e a 

ultrapassa, sendo também uma experiência de outrem. Uma narrativa que não se pauta por uma 

organização ou temporalidade retilínea, prescindindo de informações plausíveis, contanto, ao 

contrário, com os aspectos fantásticos e fabulosos. Importando muito mais a eficiência do relato 

do que exigências racionais de coerência linguística.   
 
Comum a todos os grandes narradores é a facilidade com que se movem para cima e para baixo 
nos degraus de sua experiência, como numa escada. Uma escada que chega até o centro da terra e 
que se perde nas nuvens – é a imagem de uma experiência coletiva, para a qual o mais profundo 
choque da experiência individual, a morte, não representa nem um escândalo nem um 
impedimento. (BENJAMIN, 1994, pág. 215).  
 

Encontrei-me com dona Almerinda na tarde do dia 7 de março de 2011, Carnaval, às 

vésperas da Quaresma. Na tarde daquele dia, fui a Basílica Velha que estava em reforma, mas 

aberta aos devotos que visitavam a cidade durante o feriado. A Igreja estava abarrotada, entre 

gente e andaimes, avisto umas duas senhoras rezando, ambas ajoelhadas, escorando os braços no 

banco de madeira da Igreja e a mão sustentando a cabeça que rezava em silêncio ou balbuciando. 

Tirei várias fotografias delas e de toda a Basílica. Resolvi então sentar-me em um dos primeiros 

bancos do lado esquerdo da nave da Igreja. Sem que a chamasse, veio dona Almerinda em minha 

direção, acompanhada de um menino de onze anos que a seguia por todo lado.  

 

Dona Almerinda: - Você é fotógrafa? 
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Assim ela se aproximou, sentou-se ao meu lado, o menino no chão, e começou a me 

perguntar o que eu fazia, e sem que eu pedisse uma entrevista ou perguntasse coisas específicas 

que interessavam à minha pesquisa, começamos a conversar sobre Aparecida e sobre promessas. 

Estabelecemos um verdadeiro diálogo, eu perguntava a ela as mais diversas coisas e ela me 

perguntava o que era de sua curiosidade ou interesse. Não liguei o gravador, não foi uma 

entrevista, mas foi uma conversa, que inspirou meu olhar sobre o campo e me clareou pontos 

teóricos. Depois da conversa, anotei algumas falas de dona Almerinda, porém, erroneamente não 

anotei as perguntas que ela me fez, nem as respostas que fiz a ela. Creio ser um erro na medida 

em que travei com ela um conversa, um diálogo, onde ela me coloca como interlocutora ativa, 

também eu fui personagem daquela conversa. Ou seja, uma visão viciada da entrevista 

antropológica, que muitas vezes subtrai o antropólogo, fazendo dele um invisível como eram as 

câmeras e o cineasta–antropólogo nos primeiros vídeos etnográficos, ou seja, “mosca na parede”. 

Depois, revendo minhas anotações, percebi que este encontro com dona Almerinda, fez-me 

refletir inclusive sobre a performance do antropólogo em campo. Pois, se houve encontro, há 

dois ou mais lados, não podendo o antropólogo se excluir ou se amputar do encontro.  

Neste encontro, além destas revelações metodológicas, conversando sobre promessas, 

dona Almerinda se revelou uma grande devota de Nossa Senhora Aparecida, ressaltando o tempo 

todo o poder e principalmente a bondade da Santa. Contou-me que todo ano vai à cidade de 

Aparecida do Norte por conta de uma graça concedida por Nossa Senhora. De acordo com Dona 

Almerinda, havia um filho seu desaparecido na cidade de São Paulo e que davam por morto, foi 

então que fez a promessa: 

 

Dona Almerinda: - Fiz promessa de rezar um terço se Nossa Senhora Aparecida Aparecesse meu 
filho... e não é que ele Apareceu! 
 

 
 Impressionante como dona Almerinda coloca as palavras na frase e quais palavras. Dessa 

maneira, o que é verbalizado por esta senhora não é puro acaso, muito menos a ordem do 

enunciado e a forma como se dá a enunciação são acasos. Além das palavras, a performance de 

dona Almerinda que se comunica com a postura corporal e seus gestos, pois no momento em que 

pronuncia a palavra “Apareceu”, a senhora de ombros curvados, ganha prumo e levanta as mãos 

para cima, como quem indicasse o céu. Além, é claro, não ser irrelevante ela contar isto na 
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cidade de Aparecida, metade cidade, metade mulher divinizada. A Nossa Senhora é dirigida a 

promessa, o pedido. A Santa Aparecida é verbo da frase tanto como pedido: “Aparecesse”. 

Como também efeito/eficácia, resolução: “Apareceu”. Aparecida é ação que modifica a situação 

e concebe a graça clamada por dona Almerinda. E é através da voz emprestada por dona 

Almerinda que Aparecida Aparece; Aparece tanto seu filho perdido como Aparece para além da 

imagem icônica, ou seja, nesta relação estabelecida com dona Almerinda, Aparecida deixa de ser 

apenas objeto e ganha presença.  

A narração de dona Almerinda demonstra um bom exemplo do que é chamado por 

Bühler (1934) de Zeigfeld, que quer dizer campo da manifestação da comunicação ou campo 

demonstrativo, que exige um campo de co-presença de interlocutores (a Santa e a romeira) e que 

privilegia na enunciação os índices demonstrativos de pessoa, lugar e tempo. Porém, estes 

demonstrativos não podem ser apenas verbais, devem ser também visuais, incluindo gestos, 

como o narrador se porta, o olhar, o tom da voz, os ritmos e as pausas. Dessa maneira, o campo 

de manifestação da comunicação abarca tanto os aspectos linguísticos como os não - linguísticos. 

Dessa maneira, Zeigfeld é um campo que propicia e arquiteta o evento comunicativo ritual, na 

medida em que engloba tanto os elementos verbais quanto os visuais, sonoros, táteis.          

 Já pressentindo uma despedida, ofereço à senhora uma foto, ela se anima, aceita, faz que 

vai tirar o lenço do cabelo e diz que é uma pena, pois ela estava mal arrumada. Eu a tranquilizo e 

digo que está muito bem, que não precisava tirar o lenço. Ela se conforma com sua própria 

aparência, mas é notória a preocupação de aparecer com uma má aparência numa foto com 

Aparecida. Com Aparecida sim, pois adverte dona Almerinda: 

 

 Dona Almerinda : - Mas eu quero uma foto assim... bem bonita, olhando pra Santa...    
 
 
 Assim, ela me diz que queria aparecer como se estivesse rezando, olhando para a Santa e 

como se a Santa estivesse olhando para ela. Tento tirar a fotografia, mas o vão é estreito e 

existem outras pessoas no enquadramento da câmera, portanto, a imagem fotográfica não capta 

exatamente o que foi desejado e pedido por dona Almerinda. Explico a ela, tento fazê-la posar 

para a câmera tendo Nossa Senhora ao fundo, ela prefere ficar de costas para a máquina 

fotográfica, pois o importante para dona Almerinda é que apareça na fotografia que ambas, ela e 

a santa, se olham. E se olham de fato, estabelecem uma relação que gera uma comunicação 
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visual. Depois de muito tentar, capto na câmera uma imagem de dona Almerinda no primeiro 

plano e Aparecida ao fundo, mas que depois, analisando com calma, vejo que não é a melhor 

foto que registra o momento etnográfico.  

 Toda a conversa com dona Almerinda me fez pensar nas várias formas verbais e           

não verbais (gestuais, corporais) dos devotos invocarem Maria. E, quando dona Almerinda dá 

qualidade do próprio verbo a Nossa Senhora Aparecida impossível não pensar na força da prece 

como palavra que age, palavra em direção a uma transformação, palavra-ato.  

 

De todos os fenômenos religiosos, poucos há que, mesmo se considerados apenas 
externamente, dão de maneira tão imediata como a prece a impressão da vida, da riqueza 
e da complexidade. Ela tem uma história maravilhosa; partindo de baixo, elevou-se, aos 
poucos, até os cumes da vida religiosa. Infinitamente flexível, revestiu as formas mais 
variadas, sucessivamente adorativa e constrangedora, humilde e ameaçadora, seca e 
abundante em imagens, imutável e variável, mecânica e mental... um dos fenômenos 
centrais da vida religiosa... Na prece o fiel age e pensa. E ação e pensamento estão 
estreitamente unidos, jorram num mesmo momento religioso, num só e mesmo tempo. 
Esta convergência, aliás, é totalmente natural. A oração é uma palavra. Ora, a linguagem 
é um movimento que tem uma meta e um efeito; no fundo, é sempre um instrumento de 
ação. Mas age exprimindo ideias, sentimentos que as palavra traduzem externamente e 
substantivam. Falar é, ao mesmo tempo, da ordem da crença e do culto. (MAUSS, 1999, 
págs. 229 e 230). 
 

 
 Mauss discorre sobre o processo percorrido pela prece que pode se apresentar a partir de 

uma concepção coletiva até atingir o silêncio e individualidade. O que lembra o processo 

discorrido também por Roger Bastide, ou seja, da busca dos homens do sagrado em direção ao 

sagrado selvagem, algo mais íntimo e que reforça uma individualidade. Seja qual for o 

contorno/forma desta prece, coletiva ou individual é imprescindível dizer que no catolicismo 

popular, a palavra é um ato, mas um ato que se dirige a alguma força, alguma imagem. Assim, a 

palavra da prece não tem uma agência em si e por si própria, como alguns autores podem 

apontar, aqui parte-se da ideia que a palavra é ato em relação a uma comunicação, um ato 

comunicativo, ou seja, a relação estabelecida entre o devoto e a imagem de adoração, no caso 

Nossa Senhora Aparecida. Assim, a palavra está no mundo, age e transforma, mas ela não está 

solta, pelo contrário, ela é direcionada, ela participa de uma relação de devoção: devoto e santo 

de devoção. 



  

42 
 

 
Figura I - Dona Almerinda e Nossa Senhora Aparecida, Basílica Velha 

 Cidade de Aparecida do Norte – SP, março de 2011. 
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Figura II - Dona Almerinda e Nossa Senhora Aparecida, Basílica Velha, 
 Cidade de Aparecida do Norte – SP, março de 2011. 
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Figura III - Dona Almerinda e Nossa Senhora Aparecida, Basílica Velha, 

 Cidade de Aparecida do Norte – SP, março de 2011. 
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III.III Dona Raimunda: ensinando a pedir 
 Muito do meu trabalho de campo passei na “Capela das Velas” no Santuário de 

Aparecida, minutos, horas e mais horas de silêncio observando pessoas em silêncios ou 

balbuciando e surrando palavras de fé para objetos de cera (ex-votos) e para velas. Lembro-me, 

no dia 25 de fevereiro de 2012, de um rapaz jovem, alto, com uma camisa alva de cegar os olhos, 

com aproximadamente vinte velas brancas de tamanho médio queimando em sua frente.          

Ele: ereto, compenetrado, apenas os olhos estavam abaixados em direção às velas. Queria 

conversar com ele, mas isso seria uma difícil missão, o rapaz parecia que ficaria ali até a última 

vela se apagar. Rodei o Santuário, conversei com outros devotos, voltava para a capela e o rapaz 

estava lá, ficou por horas. 

 Quando avistei dona Raimunda, vinda de São Paulo capital, estava ali com algumas 

poucas velas, aparando/protegendo as chamas com a mão direita. A primeira coisa que veio à 

minha cabeça era que aquele ato era simplesmente porque ventada e o forte vento que entrava 

por uma das duas portas da capela poderia apagar o fogo de suas velas. Enquanto aparava com as 

mãos as velas, ela balbuciava algo, obviamente pensei que rezava, pedindo ou agradecendo 

alguma graça. No momento em que ela se afastou e notei que seria um bom momento para puxar 

conversa, perguntei o porquê de ela aparar as chamas da vela, pois algo me dizia que ela não 

simplesmente aparava e sim amparava suas velas e chamas que subiam aos céus com seus 

desejos, lamentos ou pedidos. Então, perguntei: 

 
Eu: - Achei tão bonito e delicado o carinho que a senhora cuidava de suas velas. Estava 
protegendo as chamas do vento? 
 
Dona Raimunda: - Não! 
 
Eu: - O quê fazia então? 
 
Dona Raimunda: - Elas têm que aceitar, senão não pega fogo, aí eu estava pedindo, por 
favor, para elas aceitarem? 
 
Eu: - Elas quem? 
 
Dona Raimunda: - As almas, Nossa Senhora Aparecida...   
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 Este gesto de dona Raimunda me transporta para Marcel Mauss e Henri Hubert quando 

discorrem sobre o sacrifício. Parece-me que além de rezar, dona Raimunda fazia toda uma 

preparação para um sacrifício, na medida em que sacrifício tem a ver com consagração, 

converter algo comum em objeto sagrado, sacre facere, fazer o sagrado. Dizem os autores sobre 

o “sacrifício votivo”, este realizado por dona Raimunda: “Sacrifício é um ato religioso que 

mediante a consagração de uma vítima modifica o estado da pessoa moral que o efetua ou de 

certos objetos pelos quais ele se interessa.” (MAUSS, HUBERT, 2005, pág. 19). Dessa forma o 

sacrifício implica em um ato material, possuindo suas práticas e objetos para a realização do 

mesmo. E como já disseram os autores, aquele que oferece o objeto da consagração é 

religiosamente transformado. Sendo pois um ato material e transformador, ele não é realizado de 

qualquer forma, tendo pois que serem seguidas práticas de certa forma coletivas. Pois, por mais 

que um sacrifício possa ser individual, ele sempre vai possuir um escopo, arcabouço, sustentação 

moral, coletiva de uma certa religiosidade.  

 Mauss e Hubert apontam outra importante questão, esta que ronda toda a promessa, ou 

seja, a da intimidade com o santo (no caso Nossa Senhora Aparecida) e da fé no ato prático, no 

ato transformador do sacrifício que se utiliza da agência da fala para transformar religiosamente 

objetos e sacrifantes, devotos no caso.  

 

Um certo grau de parentesco com o deus é inicialmente exigido dos que querem ser 
admitidos ao sacrifício. (...) Eles (o devotos) devem ter uma confiança inabalável no 
resultado do sacrifício. Em suma, trata-se de efetuar um ato religioso, a atividade interna 
deve corresponder à atitude externa. Vê-se que desde o princípio o sacrifício exige um 
credo... que o ato implica fé. (MAUSS, HUBERT, 2005, págs. 28 e 34). 
 
 

 Isso tudo implica dizer que a fé que rege a promessa, enquanto sacrifício, possui seu 

próprio regime de verdades, muito diferente do regime de verdades da ciência. Pois enquanto 

esta última possui o regime de verdade da comprovação, da empiria, dos resultados e da 

possibilidade de refutação. A fé é irrefutável, uma confiança inabalável, não se coloca em dúvida 

a Santa, ou se a promessa será ou não atendida, não há lugar para a dúvida e matéria de 

refutação. Assim, a promessa que se sustenta na fé participa de um outro regime de verdades e de 

experiências sensíveis. 
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III.IV Dona Giseldete: retibuindo 
 No dia 21 de janeiro de 2012, estava perambulando pela “Sala das Promessas”, 

mapeando o lugar e os objetos, por assim dizer. Quando de repente, vi uma senhora de cabelos 

longos grisalhos, cortando, na frente do balcão da sala, os cabelos de outra senhora também de 

cabelos grisalhos, num tamanho médio, talvez os cabelos ultrapassassem um pouco os ombros. 

Era dona Giseldete da cidade de Deodápolis, estado do Mato Grosso do Sul. Não só eu, como 

vários outros devotos estavam ali olhando aquela cena, num espanto de curiosidade, num espanto 

de beleza pelo ato. Era notória a emoção de dona Giseldete, perguntei se poderia tirar uma 

fotografia para meu trabalho, ela acenou que sim, depois perguntei o porquê daquele ato. Ela me 

disse que teve câncer de mama e quando se pensou curada, teve reincidência da doença, assim 

fez quimioterapia durante dois anos, e disse que caso se recuperasse, viajaria a primeira vez para 

a cidade de Aparecida do Norte e cortaria seu cabelo para a Santa Aparecida na própria “Sala das 

Promessas”. Diante do cansaço emocional da senhora, eu desejei bom passeio, pois ela havia me 

dito que daria uma volta pelo Santuário. Mas quando ela já estava saindo da sala, sai correndo 

para fazer aquelas perguntas óbvias de antropólogo, mas que na hora me pareceu um grande 

enigma: 

 

Eu: - Dona Giseldete, me desculpa incomodá-la mais uma vez, mas posso fazer uma 
última pergunta? Ela acenou com a cabeça e aquele lindo semblante de cansaço de fé e 
graça. – Por que a senhora cortou o cabelo ao invés de deixar um seio de cera na sala? 
 
Dona Giseldete: - É porque a primeira coisa que caiu foi o cabelo; respondeu como se 
fosse algo tão óbvio quanto sua fé em Nossa Senhora Aparecida.  
 

  

 Na mesma hora, as antigas leituras dos tempos idos da graduação em Ciências Sociais me 

voltaram de súbito num susto: Sir James Frazer. E por quê? Aquela sala cheia de objetos de 

madeira, de cera, mas também de dentes, cabelos, roupas ensanguentadas de acidentes. Ali a 

religião e a magia não estavam separadas, ao contrário se dissolviam uma na outra, era o que eu 

via naquele momento. Estava claro, mas precisei pensar nas partes corporais como cabelos, 

dentes, sangue, cordão umbilical para chegar a este ponto de reflexão. Lembrei-me então com o 

ato de dona Giseldete da magia por contato, pois era o que eu via naquele momento. Ressaltando 
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que Frazer se remete tanto à magia de contato/contágio quanto à magia homeopática/imitativa 

que leva em conta a similaridade do ser e do objeto que se refere ao primeiro. Estas explicações 

encontram-se em um livro de Frazer, “O Ramo de Ouro” de 1922, no tópico “A magia 

simpática” com o subtítulo de “Os princípios da magia” (edição abreviada, na medida em que o 

autor escreveu treze volumes), hoje pouco lido com a justificativa do autor ser da corrente 

evolucionista, que por sinal não é homogênea. Porém, deveríamos nos voltar para estes clássicos 

não com olhares críticos da antropologia que se discute na atualidade, pelo contrário, tentar olhar 

no que Frazer – e tantos outros – podem nos ajudar a entender nossas questões atuais. 

 
Se analisarmos os princípios lógicos nos quais se baseia a magia, provavelmente 
concluiremos que eles se resumem em dois: primeiro, que semelhante produz semelhante, 
ou que um efeito se assemelha à sua causa; e, segundo, que as coisas que estiverem em 
contato continuam a agir uma sobre as outras, mesmo à distância, depois de cortado o 
contato físico. Ao primeiro princípio podemos chamar de princípio da similaridade, ao 
segundo, lei do contato ou do contágio. Do primeiro desses princípios, a lei da 
similaridade, o mago deduz a possibilidade de produzir qualquer efeito desejado 
simplesmente imitando-os; do segundo, que todos os atos praticados sobre um objeto 
imaterial afetarão igualmente a pessoa com a qual o objeto estava em contato, quer ele 
constitua parte de seu corpo ou não. (FRAZER, 1982, pág. 34).   
 
 

 Dessa maneira, não é dizer que religião e magia são a mesma coisa, mas a “Sala de 

Promessas”, os objetos de devoção levados a Santa e também levados bentos para casa faz 

pensar nesta impossibilidade de uma separação entre elas. O Santuário de Aparecida com seus 

devotos, suas formas de devoção e suas milhares de quinquilharias/objetos devocionais faz 

refletir sobre esta dissolução de uma na outra. O que de fato não é nada novo ou desconhecido, 

mas muitas vezes velado pela própria Instituição da Igreja Católica, que muitas vezes apontou 

tais atos de devoção como misticismo.    

 

III.V Mães que batem na Porta do Céu 
 Desde muito cedo, na primeira infância, ouvia da minha mãe que “reza de mãe arromba a 

porta do céu”, ficava imaginando minha mãe arrombando a porta do céu por algum problema 

comigo ou com minha irmã, no meu imaginário minha mãe enfrentava todas as hierarquias até 

chegar a Deus e fazê-lo mudar o correr dos fatos. Porém, sempre imaginei que aquilo era uma 
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frase inventada por minha mãe. Porém, mesmo antes de estudar antropologia, comecei a ouvir, 

com algumas variações, a expressão de várias mães com filhos com problemas financeiros, 

amorosos ou de saúde.  

 Chegando a Aparecida do Norte não foi diferente, além de ouvir a expressão, era possível 

visualizar as mães invadindo a porta do “céu”/Santuário com suas súplicas, na maioria das vezes 

por seus filhos. Mas que fique claro que estas mães são também pais. Certa vez li em Steil (1996) 

que a postura dos homens no Santuário de Bom Jesus da Lapa (Bahia) era uma reverência mais 

discreta enquanto as mulheres se entregavam mais corporalmente com suas ladainhas, rezas, se 

prostrando de joelhos entre lágrimas. O que vi em Aparecida do Norte não se assemelha muito a 

esta descrição, obviamente que o Santuário é muito grande para uma análise mais detalhada 

sobre isso, porém, ir à cidade de Aparecida é um ato muitas vezes familiar, assim os homens, 

maridos e filhos geralmente estão juntos às suas mulheres e estes se prostram tão fervorosamente 

como as mulheres. Assim, estas “mães coragens” que “arrombam a porta do céu” também são 

“pais coragens”. 

 
Diário de Campo 
Aparecida do Norte – SP 
Dia 17 de fevereiro de 2012 
 
Voltando do Santuário, o céu estava se transformando em tormenta. Havia feito muito 
calor durante o dia e agora parecia que o mundo desabaria. Como sempre, voltava pela 
“Passarela da Fé”, este lugar de passagem, de circulação, onde sempre tenho a impressão 
de que as coisas acontecem. Vi então uma mulher bem jovem voltando do Santuário pela 
passarela de joelhos e arrastando os brancos pés descalços, segurando nas grades azuis. 
Seu cansaço era óbvio. Ainda faltava um tanto para completar o percurso e o céu já 
trovoava. Com receio, pois sempre achei este momento de travessia de joelhos na 
passarela um dos instantes mais íntimos desta devoção corporal que se arrasta por uma 
súplica. Percebi que a moça ajoelhada conversava com outra mulher, sua irmã, então me 
aproximei, pois percebi que eram assuntos cotidianos e não rezavam o terço ou mesmo 
rezavam. Me apresentei e fui logo perguntando sobre aquele ato sacrificial. Então, 
começamos a conversar, eu ia acompanhando de pé o arrastar lento e cansado de Maria 
Jaciene. 
 

Eu: - Por que você está voltando do Santuário de joelhos? 
 
M. Jaciene: - Minha filha de dois meses ficou doente e esteve por um mês na 
UTI, prometei a Nossa Senhora Aparecida que caso minha filha, Clara, saísse do 
hospital eu ia fazer isso. Hoje ela tem um ano e está bem, está me esperando lá 
embaixo no carro com o pai e a avó.  
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Eu: - Mas por que atravessar a passarela ajoelhada e não entregar uma roupinha 
dela lá na “Sala das Promessas” como várias mães fazem? 
 
A irmã de M. Jaciene: - Não... nós já deixamos uma roupinha lá também. 
 
Eu: - Então, por que este ato de atravessar a passarela? 
 
M. Jaciene: - Porque quando minha filha estava doente no hospital, foi a primeira 
coisa que me veio à cabeça. 
 
 

 Agradeci a conversa, dei um beijo em Jaciene e saí correndo, pois a chuva já se 

anunciava. Porém, chegando à pousada Estrela Guia, pensando melhor e refletindo sobre o ato de 

Jaciene, o que mais me impressionara não foi a promessa de atravessar a passarela de joelhos, 

mas o modo como ela fazia. Lembro-me de ter pedido desculpas de me aproximar por ser um ato 

muito íntimo e expliquei que só o fiz, pois ela não rezava. Lembro-me que ela me disse que elas 

iam conversando sobre as coisas do dia-a-dia, que o caminho era muito longo, que dava para 

rezar e conversar, mas que elas vinham conversando sobre as coisas da casa, da família, dos 

trabalhos. Foi assim que mais uma vez a promessa que havia em minha mente em formato de um 

tipo ideal (weberiano) se desmistificou novamente. A promessa assim ia perdendo cada vez mais 

sua aura de intocada, pureza e contrição e ganhava cada vez mais uma face de um ato sagrado, 

mas cotidiano, um extraordinário cotidiano. Afinal, se os devotos têm tanta intimidade com o 

santo não precisam de tanta cerimônia, ou melhor, sabem estrategicamente equilibrar momentos 

de cerimônia/contrição e momentos de maior flexibilidade. Obviamente que também vi homens 

e mulheres que atravessavam a passarela em total contrição, rezando o terço, cheguei a ver, numa 

tarde igualmente cinzenta em que a passarela estava vazia, um senhor sem nenhuma proteção nos 

joelhos, de olhos fechados, rezando o terço sem segurar no corrimão ou nas grades. Cada devoto 

tem sua intimidade com a Santa e seu acordo e negociação com a mesma, com estratégias e 

“negociatas” diferentes. 

 Voltando às mães, são tantas que mereceriam por si só uma dissertação talvez intitulada 

“As mães de Nossa Senhora Aparecida”. No dia seguinte, me refugiando do sol e escrevendo 

minhas observações na Basílica Velha, pouco antes da missa das 16h, sentada na parte direita da 

Igreja e quase perto do altar, atitude que raramente fazia (pois sempre me assentava ao fundo, do 

lado esquerdo da Basílica), estava compenetrada quando ouvi um barulho de um roçar de tecido. 

Quando olho para traz, uma elegante mulher negra com um macacão alvo, devia ter mais de 50 
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anos, ajoelhada se encaminhando ao altar com um menina bem pequena, talvez de seis anos de 

idade. Esta senhora estava acompanhada do marido da filha grávida e do genro. Enquanto a 

senhora atravessava a nave da Igreja ajoelhada, apresentei-me à família e perguntei para sua 

filha, Helen, por que sua mãe estava fazendo aquilo, ela me respondeu que sabia, mas que era 

melhor perguntar para a mãe, Maria Auxiliadora. Quando ela se assentou em um dos bancos da 

Igreja, apresentei-me e perguntei: 

 
Eu: - Por que a senhora entrou ajoelhada na Igreja? 
 
M. Auxiliadora: - Por conta dela; apontando para Maria Eduarda, sua neta e filha de 
Helen. - Faço isso com todos os netos que nascem, mas geralmente, carrego eles no colo, 
mas como ela já está mais grandinha. Aí ela quis vir me acompanhando. 
 
Eu: - E a Helen está grávida, né? Vai fazer isto para o outro bebê? 
 
M. Auxiliadora: - Claro, mas quero fazer quando for ainda pequeno, para eu entrar nesta 
Igreja carregando ele no colo. 
 
Eu: - E a senhora tem quantos filhos? 
 
M. Auxiliadora: - Cinco filhos. 
 
Eu: - Todos têm filhos? 
 
M. Auxiliadora: - Não, ainda faltam dois para me darem netos. 
 
Eu: - Então a senhora ainda vai ter que entrar muitas vezes ajoelhada nesta Igreja; rimos e 
nos despedimos.       

 

 No dia 25 de fevereiro encontrei-me, na “Sala de Promessas” com uma família de Osasco 

com um casal aparentando seus cinquenta anos e vários filhos. A mãe segurava uma cabeça de 

cera. Difícil foi perguntar à mãe sobre o objeto (ex-voto), cada filho queria uma coisa e como já 

eram quase 17h, a lanchonete e o quiosque de livros iriam fechar. Uma das filhas queria uma 

Bíblia de capa rosa se me lembro ao certo. Mas quando falei da cabeça para a mãe, que estava 

tão apressada, ela parou como estátua, apontou para uma das filhas mais velhas, com os olhos 

azul acinzentados como os de quem sofre de glaucoma e falou: 

 
Dona Lourdes: - A cabeça... A cabeça é desta menina; apontando com os olhos fixos na 
filha. 
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 Rapidamente, dona Lourdes me disse que sua filha teve um coágulo no cérebro e fora 

desenganada pelos médicos, mas que ela se salvou por intervenção de Nossa Senhora Aparecida. 

Dona Lourdes falava da cabeça da filha olhando para a peça de cera e não para a cabeça da 

própria filha. Em nenhum momento me pareceu que aquele ex-voto de cera era tido ou visto por 

dona Lourdes ou seus familiares como uma simbolização ou representação da cabeça da filha, 

pelo contrário, era a própria cabeça da moça. Dona Lourdes se despediu com pressa na intenção 

de realizar os desejos de cada filho a tempo, deixando com seu José Tenório, seu marido, este 

que me deu o endereço da família para que eu mandasse as fotos que eu havia tirado. 

 Quando me vi sozinha ali naquela sala, cheia de cabeças, braços, partes corporais de cera 

e madeira, não me saia da cabeça a forma como dona Lourdes havia me falado sobre a cabeça da 

filha. Fiquei pensando que a cabeça de cera era o próprio duplo da cabeça física da menina.                  

A cabeça curada era a da moça, seu duplo era a cabeça doente que agora dona Lourdes entregava 

a Nossa Senhora em sinal de agradecimento pela graça alcançada. Não eram seres diferentes, 

mas sim duplos de uma mesma pessoa. Mais à frente, discutirei com mais pormenores a questão 

do duplo e dos objetos de devoção que têm formas corporais. Além da questão do duplo, aquela 

cabeça como todas aquelas partes corporais de cera penduradas também me remetiam a Frazer e 

sua leitura sobre a magia homeopática, imitativa, o que também pretendo tratar com mais vagar 

no quarto tópico desta dissertação. Porém, devo acrescentar aqui, mais uma atitude materna que 

me remeteu a atos mágicos: uma senhora, na “Sala das Promessas”, retirou um daqueles álbuns 

antigos de colocar fotos fornecido pelas próprias empresas de impressão, feitos com capa de 

papelão e plásticos para guardar cada foto, parou diante de uma grande imagem de Nossa 

Senhora Aparecida, esta oferta também de algum devoto, e sem que ninguém visse as fotos ia 

abrindo as páginas do álbum e encostando cada foto nos pés e no manto de gesso da Santa, 

depois disso feito, guardou logo o álbum dentro da bolsa. Achei muito interessante aquele ato e 

fui conversar com ela, porém ela não era de muita prosa: 

 

Eu: - Estava reparando a senhora e vi que a senhora encostava cada foto na imagem de 
Nossa Senhora, são fotos da família? 
 
A senhora: - São... 
 
Eu: - E por que a senhora fez isso? 
 
A senhora: - Para proteger, minha filha...; e saiu antes que eu começasse o interrogatório. 
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 Voltando ao dia 25 de fevereiro, encontrei também na “Sala das Promessas” com 

Luciene, Jucélio, seu marido, e João Arthur, o bebê. O pai segurava o filho, bem orgulhoso. 

Luciene me explicou que levava a primeira roupinha de João Arthur para Nossa Senhora 

Aparecida em agradecimento, pois não conseguia engravidar, já havia tentado por várias vezes e 

agora tinha conseguido. Este ato é bem comum na “Sala de Promessas”, mães que levam 

roupinhas de batismo, do primeiro ano dos filhos, mechas de cabelo, fotos ou vão mostrar os 

próprios filhos para a imagem de Nossa Senhora Aparecida que fica dentro da Basílica Nova.  

Ou seja, esta relação das mães com Maria, Nossa Senhora Aparecida, é de intimidade e 

reconhecimento, ou seja, as mães se reconhecem no sofrimento de Maria e sempre levam seus 

filhos ou objetos destes para que a Santa, por intermédio destes proteja seus filhos, o que é para 

mim uma atitude muito similar à magia contagiosa e também à magia simpática, além é claro da 

questão dos objetos de partes corporais como duplos de seus rebentos. Mas, voltarei a estas 

reflexões com mais vagar mais adiante. 

 
Maria Jaciene (por Clara) 

“Passarela da Fé”, Aparecida do Norte, fevereiro de 2012 
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III.VI Seu Antônio: ensinando a olhar 
 O trabalho de campo como bem já afirmara Claude Lévi-Strauss pode não ser exatamente 

a aventura que muitos imaginam que seja, a repetição começa a se acumular ao longo dos dias. 

Apesar da cidade de Aparecida do Norte ser um pequeno reduto de “milagres de observação” por 

conta da devoção, é fato que a partir de um momento não se torna óbvio ou sem emoção devotos 

se arrastando pagando promessas ou ajoelhados, porém é o cotidiano da cidade. Assim, aos 

poucos, com o calor e sol ardente do início do ano de 2012, eu já começava a ficar cansada de 

cruzar a “Passarela da Fé” todos os dias. Cada vez ia gostando mais de ficar na velha Basílica e 

na cidade junto com as quinquilharias à venda no comércio, desde santos até bolas de futebol. 

Porém, conhecer seu Antônio, um dos funcionários da “Capela das Velas” foi providencial para 

eu me sentir acolhida e aprender muito. Como ficava muito na capela, quando estava no 

Santuário, para conversar com os devotos sobre suas velas, desejos e súplicas; certo dia, seu 

Antônio me perguntou se eu trabalhava na parte de Comunicação do Santuário, pois eu sempre 

estava ali tirando fotos e com o crachá. Respondi que não, que era um trabalho da Universidade. 

Assim, comecei a acenar todos os dias quando o via com aquele uniforme azul com a logomarca 

do Santuário. Um dia ele me perguntou: 

 

 Seu Antônio: - De todas as fotos que você tirou aqui, você tem uma que você considera a 
foto perfeita? 
 
Eu: - Ai, não sei seu Antônio. Não sou fotógrafa profissional, mas têm umas que gosto, 
um dia mostro para o senhor, as que eu mais gosto são as que eu tirei aqui na “Capela das 
Velas”, pois a foto fica muito bonita com a luz da chama das velas. Mas acho que não 
tirei a foto perfeita não. 
 
Seu Antônio: - Mas um dia vai tirar, você tira tantas. 
 
Eu: - Tomara. 
 
 

 Aquela conversa sem grandes pretensões me mostrou que seu Antônio era um grande 

observador de imagens em movimento, os devotos com seus ex-votos, velas, desejos e súplicas. 

Seu Antônio me contou inúmeras hi(e)stórias daquela sala, das coisas que já viu e ouviu.        

Disse-me que sua cidade é muito conhecida no Brasil, indaguei o porquê, ele logo respondeu: 
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Seu Antônio: - Mas não é por coisa boa não, é por coisa ruim. É a “Capital da Macumba”. 
É o lugar do Brasil onde existe mais terreiro de macumba. 
 
Eu: E o senhor é católico? 
 
Seu Antônio: Assim, de ir em missa todo dia não, mas sou católico. 
 

 

 Achei aquilo engraçado, pois o que mais seu Antônio ouvia eram missas na medida em 

que há microfones que espalham para a parte exterior do Santuário toda a pregação da missa.   

Seu Antônio me encantava, pois como ele sabia da minha pesquisa, muitas vezes buscava 

racionalizar suas falas, mas acabava resvalando para a mística da promessa. Certa vez me contou 

de uma promessa que havia feito: 

 
Seu Antônio: - Uma vez fiz uma promessa para conseguir um trabalho numa fábrica de 
papel, com o primeiro salário ia acender velas numa determinada Capela. Pois no décimo 
salário, eu fui despedido. Às vezes, já era porque não estavam gostando do meu trabalho. 
Mas não ter pago a promessa... acho que foi mais isso. 
 
 

 O mais interessante nas reflexões de seu Antônio era sobre algumas práticas de devoção 

dos promesseiros. Aí sim, ele racionalizava de um modo específico as práticas de devoção. 

 
Seu Antônio: - Eu acho assim, se faz uma promessa, vai lá e paga. Mas tem gente que 
promete mil velas e traz mil velas. Agora, você que estuda, me explica, qual a diferença 
para um santo, uma ou mil velas? A vela é simbólica, você paga com a atitude e não com 
a quantidade. 

   

  Seu Antônio não era apenas um coadjuvante, pelo contrário, se interessava pelas 

fotografias, pelo que eu perguntava aos devotos, sobre meus estudos e certa vez me perguntou se 

eu tinha fé, e eu com muita dúvida da minha própria resposta, ou mesmo vergonha, respondi: 

 

Eu: - ... um pouco... 
 
 

 Porém, logo entendi que ele em momento algum estava me criticando, pelo contrário. 

Estava querendo introduzir o tema da fé, de alguns devotos que o impressionaram pela fé. 
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Seu Antônio: - Eu que já estou aqui faz um tempo, já vi gente esperar estas velas de metro 
queimar toda. Gasta umas quatro, cinco horas. E a pessoa não sai do lugar e não tira o 
olho da vela. Tem gente que conta cada coisa, chega a dar um nó na garganta, a gente 
ouve porque às vezes a pessoa só precisa é contar para alguém. 
 

  
 A conversa com seu Antônio fez lembrar-me de Wilson Beraldo, um dos devotos com 

quais trombei. Relendo o caderno de campo, trombo mais uma vez com Beraldo. Lembro-me 

que ele estava com muitas sacolas de velas e distribuía para a família inteira acender. Perguntei 

quantas velas eram e o porquê de acender tantas velas, ele respondeu: 

 
Beraldo: - São cem velas. Já fiz essa promessa faz muito tempo, pois meus dois filhos 
ficaram doentes em momentos diferentes. Não deu para vir antes, mas hoje deu. 
 
 

 Penso então na indagação de seu Antônio: “qual a diferença para o santo se são mil velas 

ou uma?”. Para o santo creio que nenhuma, mas para aquele que promete tenho a certeza que 

toda, ainda mais indo pagar a promessa depois do tempo acordado com a Santa. Como me disse 

o Padre Valdivino Guimarães, responsável/chamado de Prefeito das “Salas das Promessas”: 

 

Pe. Valdivino: -  ... o padre pode dizer para alguém assim, eu tiro a sua promessa, você 
está livre da sua promessa, mas às vezes ela (a pessoa) não. Já aconteceu no Santuário do 
padre ver o a pessoa andando pela passarela com o joelho todo sangrando, e comovido 
com aquela situação diz: “eu tiro a promessa de você”. E a pessoa diz: “não padre, eu 
quero cumprir a minha promessa, eu fiz a minha promessa, em meio a tanto sofrimento eu 
tenho que cumprir”. 
 
Eu: - É fantástico, a promessa é para Nossa Senhora... 
 
Pe. Valdivino: - Exatamente, não é para o padre, não é para o Bispo... é para Nossa 
Senhora... 
 
Eu: - Então só ela pode tirar... e talvez se Ela tirasse, a pessoa cumpriria... 
 
Pe. Valdivino: - Exatamente, exatamente... 
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III.VII Cavaleiros de Nossa Senhora 
 

 Muitas vezes na cidade de Aparecida, parecia-me que saía da total monotonia e marasmo 

e virando a esquina caía em um conto do realismo fantástico. Assim foi quando em um dia de 

desânimo, fui almoçar, depois passei na mesma Lan House para conferir o mundo das 

burocracias “de lá” (São Paulo), sentei num banco na galeria onde se encontrava o meu 

restaurante preferido para almoçar “Família Nazaré” e o pequeno espaço que me dava acesso aos 

computadores e à Internet, esperando o sol “abaixar”. Resolvi então seguir para o Hotel Recreio 

(hotel onde me hospedara em fevereiro) na praça onde fica a Basílica Velha. Dobrando a 

esquina, vejo vários cavaleiros chegando e parando seus cavalos de frente para a Basílica, 

esperavam a missa acabar para padre Belo dar à benção a todos da romaria. Eram membros de 

três ranchos diferentes, todos com uma blusa branca bordada “Primeira Romaria dos Cavaleiros/ 

Ranchos WF – Ceará – RJ”. Devotos que cavalgaram até Aparecida, outros vieram numa grande 

caminhonete. Notavelmente eram de uma classe mais abastada do que as várias pessoas com as 

quais topei em Aparecida. 

 Quando padre Belo acabou a missa foi à porta da Igreja dar à benção aos cavaleiros, aos 

cavalos e aos carros. Eram muitas pessoas, perguntei a um dos cavaleiros se era uma promessa, 

ele me disse que não exatamente, que sempre teve a vontade de se juntar com outros amigos que 

já tinham feito o percurso. Demoraram oito dias para chegar, pedindo pouso nas fazendas e 

ranchos do caminho, e o mais velho do grupo se responsabilizava pela “boia”. Depois da benção 

do padre fizeram uma roda, falando da sensação de cada um, todos pediam proteção à família e 

que Nossa Senhora ajudasse àqueles amigos e suas famílias crescerem com saúde e fé. Como o 

que aconteceu na romaria que acompanhei à pé de São José dos Campos até Aparecida, nenhum 

dos cavaleiros entrou na Igreja, depois da benção já se posicionaram para levar os cavalos para 

um caminhão que espera os animais, pois nem os cavalos nem os cavaleiros aguentariam voltar 

como chegaram. Os cavalos voltariam num caminhão e os cavaleiros cansados nos carros. Notei 

também que um rapazinho de nove anos estava montado e o pai todo orgulhoso dizia sobre o 

filho seguir estes passos, outro menor seguia no carro e ainda um bebê de poucos meses também 

havia chegado em um dos carros. Faziam questão de demonstrar que esta fé estava sendo passada 

de pais e mães para os filhos. No momento em que todos se deram as mãos, o jovem cavaleiro 
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chorava muito por ter conseguido enfrentar o percurso à cavalo, enfrentando sol e chuva. Foi 

assim, chegaram, foram abençoados e voltaram, marcando mais uma vez que a promessa não é 

um fim em si mesma, muito mais relevante é o processo, a experiência do caminho, a 

experiência do caminhante, a experiência de cavalgar em direção a Santa. Diria até que mais 

importante do que sair ou chegar é pois estar em direção, ou seja, fazendo o sagrado. Juntaram-se 

em frente à porta da Basílica, o povo olhando, posicionaram-se para uma última fotografia de um 

profissional, um dos muitos fotógrafos que ficam pela praça e seguiram para casa.   

 
Cavaleiros de Nossa Senhora 

Aparecida do Norte –SP, dia 28 de fevereiro de 2012  
 

 
Cavaleiros de Nossa Senhora 

Aparecida do Norte –SP, dia 28 de fevereiro de 2012  
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Benção de Pe. Belo aos Cavaleiros de Nossa Senhora 
Aparecida do Norte –SP, dia 28 de fevereiro de 2012  

 

 
Cavaleiros de Nossa Senhora 

Aparecida do Norte –SP, dia 28 de fevereiro de 2012  
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 Os “Cavaleiros de Nossa Senhora”, moradores de São Paulo, trazem-me à memória um 

outro cavaleiro, metaforicamente falando, muito mais para Dom Quixote, com o qual eu e vários 

curiosos nos deparamos na praça em frente a Basílica Velha no dia 20 de fevereiro de 2012, seu 

cavalo uma “magrela”, onde estavam afixadas propagadas, fotografias e quinquilharias de onde 

havia passado. Em sua bicicleta saiu do Pará deu a volta no país e por conta de um voto de 

mudança de vida, isto em algum ano que não me lembro, aquele rapaz me transtornava com sua 

atitude. Pois agora era a segunda vez que fazia a mesma coisa, e tinha se colocado um prazo, 

fazia isso para conseguir um patrocínio para escrever um livro contando sua história de fé.  

 

Diário de campo 
Aparecida do Norte – SP, 20 de fevereiro de 2012 
Noite de Humildade e Espanto 
 
Já era noite, fui comer alguma coisa, passei pela praça, vi um rapaz e uma bicicleta com 
um bocado de gente o rodeando. Sua bicicleta velha estava cheia de coisas penduradas, 
placas de restaurantes de vários estados, santinho, toalha, garrafa de água, rede. Um rapaz 
do Pará que devia ter por volta de 35 anos de idade, vestindo uns shorts azuis e uma 
camisa de manga longa amarela. Conversa com os curiosos, dentre eles, eu. Era do Pará, 
mas morava com a mulher em Porto Velho, Rondônia. Ele tinha se colocado o desafio de 
percorrer em 345 dias as 27 capitais do Brasil, assim mesmo como ele falou. “Dava para 
fazer outra via para ir para São Paulo do Rio de Janeiro, mas aí não passaria por 
Aparecida, e eu tinha o sonho de tirar uma foto na passarela”. Talvez o objeto mais 
valioso financeiramente carregado pelo rapaz fosse sua pequena câmera fotográfica 
digital onde registrava todos os lugares por onde passava, além de em cada lugar ir a uma 
Igreja registrar que passara por determinada cidade em tal ou qual dia. Não pede nada, só 
aceita o que oferecem, dormindo em qualquer posto ou na beirada da estrada. Explicou 
que faz isso para entrar em um ranking que o ajudará com um patrocínio para que ele 
escreva seu livro que será intitulado: “A fé que vence o cansaço”. Disse o rapaz que 
“vivia numa vida ruim, de dinheiro fácil, minha mãe estava triste”, então fez a seguinte 
promessa para Nossa Senhora de Nazaré: caso ela o ajudasse a mudar a vida arrumar um 
emprego, ele ia pegar a bicicleta rodar o Brasil e voltar no dia do Círio de Nazaré. 
Arrumou o emprego, com um ano pediu demissão e foi cumprir a promessa, percorreu 
vários estados e chegou depois de um ano no dia do Círio. “Vi uma reportagem na TV e 
tive a ideia de fazer a promessa”. Mas o que me impressionava não era a hi(e)stória da 
promessa, afinal, em Aparecida do Norte tais prosas eram as mais recorrentes, o que me 
impressionou era a performance do rapaz, um ator completamente humilde de si mesmo. 
Ele estava com as mãos imundas, com fome, iria dormir no posto, mas suas palavras e 
seus gestos eram de uma humildade única. Peguei os vinte reais que estavam em minha 
pequena bolsinha de moedas, com os quais eu ia comer qualquer coisa, dei para o moço. 
Não era dó, aquele momento foi um daqueles raros e inebriantes momentos da vida onde 
se percebe a grandeza do mundo e a grandeza de alguns pobres e coitados homens 
carregando suas promessas, aquele homem me fez lembrar o Zé-do-Burro, sua cruz, sua 
promessa. Me despedi e perguntei o nome do rapaz na intenção de registrar para talvez 
um dia ler o seu livro de promessa e fé: “Me chamo Valdenir Pinheiro Alves” Quando 
voltei ao quarto do Hotel Recreio vi várias ligações de amigos e do Fernando (meu 
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namorado), tentei ligar não consegui. Mais tarde fiquei sabendo que Fernando tinha 
apanhado da Polícia no Bloco do Bixiga em mais uma das atitudes truculentas da PM 
Paulistana. Eu já tinha me esquecido que do outro lado do “muro” do meu trabalho de 
campo onde eu estava totalmente mergulhada, era Carnaval. Fiquei preocupada, sem ter o 
que fazer e muito indignada. Na verdade, me bateu um cansaço e uma melancolia, 
refletindo melhor não estava só preocupada com o que ocorria em São Paulo na minha 
casa, mas talvez estivesse também cansada das coisas todas daqui que são fortes e 
intensas, o rapaz promesseiro e sua humildade não me saiam da cabeça. Meus olhos se 
cansaram de ver tantas súplicas, humildades. Tenho a sensação impressa agora dentro de 
mim do que li naquele livro na Biblioteca Mário de Andrade, marquei nas páginas de 
estudo “Livro – O Olhar (p.342), falando sobre Fernando Pessoa: ‘A exasperação do 
olho, como dos outros órgãos, dos sentidos tem o seu preço de saturação e exaustão:’; 
após os dois pontos vinha aquelas frases inebriantes de Fernando Pessoa, aquelas frases 
do que eu sinto agora em Aparecida ‘O cansaço incontestável de ver e ouvir (...) Queria 
vomitar o que vi, só de náusea de o ter visto. Estômago da alma alvorotado’.” Como 
poderia existir tanta gente crente neste Deus e nesta Santa Aparecida sem nem mesmo um 
quinhão de dúvida e mágoa? Seria esta a hora onde o antropólogo se cansa da bondade e 
humildade dos devotos ou mesmo os inveja, e não por uma fé cega, mas sim por uma fé 
certa (certeira, sem medo ou dúvidas)? No livro Clarice,;sobre a vida da escritora Clarice 
Lispector, editado pela Cosac Naify, do autor Benjamin Moser, há uma passagem em que 
um pesquisador comenta da dificuldade de escrever histórias de regiões de fronteira “sem 
acreditar temporariamente em aparições divinas, fantasmas, milagres, ocorrências que 
hoje não podem ser explicadas, compõem uma parte importante da vida cotidiana”. E 
onde estava eu? Vivendo e acompanhando experiências liminares de devoção, pura 
passagem e pura fronteira. 

 

 

III. VIII Os fotógrafos, os taxistas e as gentes da Cidade 
 Toda cidade, mesmo que múltipla e fluida, possui suas figuras, personagens notáveis e 

sempre presentes. A verdade é que não precisa ser antropólogo para notar certas peculiaridades, 

qualquer estrangeiro que passasse mais de uma semana em uma cidade qualquer já começaria a 

reparar em padronizações e personagens ímpares da hi(e)stória do lugar. Em Aparecida do Norte, 

a gente da cidade, em sua maioria trabalha “para” a Santa como já dito. Mas existem figuras de 

grandes papéis na cidade: os fotógrafos da praça de cima, perto da Basílica Velha, e os taxistas 

da praça debaixo, perto da Igreja de São Benedito. Apesar de Aparecida do Norte ser uma cidade 

de muitos morros, a maioria das pessoas faz suas atividades à pé, mas é incrível a quantidade de 

taxistas com carros novos e bem polidos, passam toda a tarde conversando. Utilizei o serviço 

duas vezes, como não sabia o caminho recorri aos taxistas, o preço sempre acertado antes. 

Quando chegava ao lugar, pensava: “esta fortuna só para atravessar a rua ou para virar a 

esquina”, porém, um deles, seu Dair me deu pistas sobre uma família de promesseiros importante 
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da cidade, uma informação que me levou a uma pessoa depois a outra, indo de porta em porta, 

atravessando a cidade, caindo numa rede de inúmeros nós que me levavam uns aos outros e 

voltando nos primeiros, andando por toda a cidade, descendo e subindo morros, atravessando a 

linha do trem, as pontes atrás de fulano de sicrano e sicrano de beltrano (“corrida épica” que me 

debruçarei mais vagarosamente no próximo tópico).    

 Os fotógrafos, na praça em frente a Basílica Velha se juntam aos pipoqueiros, vendedores 

de picolé e todo tipo de barraquinhas de tiro ao alvo e ursos de pelúcia. Seu Fernandes pagou-me 

um café, uma talagada rápida, pois tinha que voltar para seu burrico, explicou-me que ali eram 8 

ou 9 fotógrafos e eles tinham um sistema de rodízio circular e que ficar de frente para a Igreja era 

sempre melhor. Sempre que tentava retirar alguma história de devoção dele, pois obviamente eu 

sabia que os fotógrafos ali eram além de profissionais da imagem, verdadeiros observatórios e 

captadores de hi(e)stórias no período frequente de demorada espera por alguma criança ou casal 

querendo tirar uma foto. Ele tinha as informações e as omitiam todas e dizia: 

 

Seu Fernandes: - Eu estou trabalhando nesta praça há quarenta anos já vi coisa que até 
Deus duvida. Sabia que já tirei foto do JK aqui? 

  

 No início eu não entendia o porquê dele não me contar questões de devoção e promessa. 

Ora, caso ele me contasse eu teria ficado tanto tempo ouvindo suas hi(e)stórias de políticos e 

homens importantes que já passaram por sua lente, teria eu ficado ali matando seu ócio e seu 

tédio da espera por um cliente? Se seu Fernandes me enrolava para a prosa e o novelo da 

conversa não se findarem, com ele também aprendi que perguntas óbvias sempre receberiam 

respostas complexas e desconexas, pois afinal, todos querem contar suas hi(e)stórias e não 

exatamente as hi(e)stórias as quais eu queria ouvir, também eles queriam entrar na História como 

personagens. De fato, estes personagens do cotidiano da cidade eram incríveis, com seus coletes, 

os fotógrafos, e os taxistas com seus bigodes e calças de brim parecidos saídos dos anos 70.   
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Seu Fernandes, fotógrafo 

 Aparecida do Norte – SP, 28 de fevereiro de 2012 
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IV Quinquilharias de uma devoção 
        e outras miudezas  
 
 

Guardo isso, para às vezes ter saudade. 
(Guimarães Rosa) 

 
 
 
 

                          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Santinhos: guardados de família 
    Vindos de Atalaia, Alagoas 
              Década de 40 
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 Minha bisavó (Rita), muito antes de morrer, deu-me todos os Santinhos que tinha, ou 

pelo menos aqueles que ainda sabia onde estavam guardados. Todos são endereçados à parentela. 

O interessante é que com ela ficaram os que ela endereçava e os que foram endereçados por ela e 

seus filhos, de alguma forma, numa circulação destes objetos devocionais, estes voltaram para as 

tias-avós e para a bisavó. Junto com os santinhos que me eram dados, emergiam e submergiam 

hi(e)stórias, ali havia uma parte da hi(e)stória de vida de minha bisavó e dos mais antigos, com 

incrível capacidade de dialogar entre si cada um dos santinhos. A bisavó Rita, como aponta 

Fabiana Bruno (2012), era uma guardiã da memória familiar. Esta autora também reforça a 

intensa vida presente nas imagens, o que é inegável ao olhar para estes santinhos, hoje meus, 

com camadas e camadas de tempo, de mãos, desejos, fé e relação de trocas de carinho, amizade e 

amor.  

De fato, a bisavó era uma grande contadora de hi(e)stórias enquanto tricotava na varanda 

da casa da mangueira, também era guardiã de tranqueiras como móveis, louças e quinquilharias 

religiosas. Além de reforçar todo ano o hábito de distribuir saquinhos cheios de doces para as 

crianças no dia 27 de setembro, dia dos santos gêmeos Cosme e Damião. 

 Todos os santinhos são datados da década de 40 e com uma caligrafia na maioria das 

vezes esmerada e todas muito parecidas entre si, da época em que ainda moravam no interior 

pobre de Alagoas, na cidade de Atalaia. A família veio do Norte, como bem dizia minha bisavó e 

continuam a reafirmar todos os mais velhos da família. Ou seja, o Nordeste é apenas uma 

coordenada geográfica que nada se relaciona a eles e suas vivências de um Norte imaginário. 

Minha bisavó veio com a família para o Sudeste, cidade de Belo Horizonte - MG, na ideia de 

“ganhar o Sudeste” e fazer a vida. Vieram: ela, o marido, mais quatro filhos de navio até o Rio 

de Janeiro, numa espécie de porão. Viagem tão complicada que uma tia-avó definhava, ou como 

diz minha avó até hoje: “Durante toda a viagem, a Deusdeti botou os bofe para fora, nem sei 

como ela resistiu”. Do Rio partiram então para Belo Horizonte, onde Pernambuco, o irmão da 

bisavó a esperava para dar abrigo à família. Nada diferente de outras famílias que migravam pelo 

Brasil, sempre em busca de um Sudeste de prosperidade. Porém, o que me fascinou nesta 

hi(e)stória é o fato de mesmo migrando, estando em movimento, em uma viagem difícil e 

praticamente insalubre, lá estavam nos guardados de todos: os Santinhos da velha cidade de 

Atalaia.  
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Obviamente, esta cena não é única de minha família, creio que quantos populares, 

católicos, não viajaram em busca de um horizonte de vida melhor carregando seus santos, 

manuais de reza e escapulários. Não Importava muito para onde se ia, cruzando e retraçando o 

Brasil, os objetos de devoção dos católicos sempre estavam juntos em malas, algibeiras ou 

bolsas. Sobre os santinhos impressos em papel, com seus versos com dedicatórias, pode-se 

encontrar um interessante trabalho da antropóloga Margarida Maria Moura: “Santos Santinhos: 

um fragmento da vida sacramental, festiva e familiar da alta classe média carioca 1910-1960”, de 

2005. Obviamente que Moura retrata a realidade da classe média carioca da data referida, mas o 

que também serve, dadas as devidas proporções, para falar das classes menos abastadas e suas 

trocas de santinhos, o que a própria autora ressalta em determinado trecho do texto na medida em 

que sempre estudou famílias camponesas. Assim, a pesquisa de Moura nos alerta para a 

circulação destes santinhos de batismo, crisma, falecidos, bodas e outros, como dons que 

circulam. Atenta também para as cordiais e carinhosas dedicatórias enviadas aos destinatários. 

Geralmente, quando um devoto visitava uma região de devoção, comprava alguns santinhos 

como regalo para os seus. Moura analisa assim um circuito de troca de bens simbólicos em seu 

texto. 

 
Os santinhos impressos em papel, distribuídos nas festas urbanas por ocasião de batizado, 
primeira comunhão, crisma, casamento e falecimento, viabilizavam um sistema de trocas 
de dons muito caro a essa camada, que assim efetuava não só sua representação simbólica 
do tempo sacramental e litúrgico, mas faziam circular a amizade, as relações familiares, 
as relações de compadrio e as relações entre demais parentes. Esse sistema de trocas de 
dons opera, conforme assinalou Marcel Mauss, de um modo em que “Misturam-se as 
almas nas coisas; misturam-se as coisas nas almas. Misturam-se as vidas e eis como as 
pessoas e as coisas misturadas saem, cada uma, das suas esferas e se misturam: o que é 
precisamente o contrato e a troca” (MAUSS, 1988, p. 86). (...) Essa catolicidade eclesial, 
mas também familiar, vicinal, de parentesco, de compadrio e amizade combinava a 
cerimônia litúrgica e a festa profana, a igreja e a casa, o sagrado e o doméstico, 
combinações cujo elo de ligação era a distribuição na saída do templo ou na chegada à 
residência, dos comungantes ou nubentes, ordenados ou batizados, crismados ou 
confirmados no casamento, dos santinhos. (MOURA, 2005, págs. 1e 4). 

 
 

 Moura ainda alerta para a preferência dos santinhos impressos com a imagem da Virgem 

e de Nossas Senhoras, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida. Estes santinhos trocados 

reforçavam laços de amizade e também de parentesco. Ressalta a autora que com o tempo, os 

santinhos foram mudando de formato, ou seja, hoje possuem as imagens impressas dos santos na 
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frente e no verso novenas, rezas e com a indicação de que, no momento em que o pedido for 

realizado, que a pessoa agraciada distribua um milheiro de santinhos com aquela imagem. Dessa 

maneira, podemos ver hoje em festas do catolicismo popular, devotos distribuindo os milheiros 

nas ruas e nas Igrejas Católicas dos interiores e das capitais encontramos estes espalhados em 

mesinhas e bancos das igrejas. Moura identifica também uma mudança na predileção dos santos 

para a impressão dos milheiros, hoje, pode-se dizer que Santo Expedito é o campeão em 

impressões, isso por conta de ser o santo ligado às causas impossíveis e às questões de problemas 

financeiros, chega a ser mais impresso do que a imagem de Santa Rita de Cássia e mesmo o 

Sagrado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus.  

Reforçando que as antigas dedicatórias eram frases de lembranças e também de votos de 

saúde e cura e felicidades. Interessante que no estudo de Moura, como é de um estudo da classe 

média carioca, ela aponta santinhos enviados do exterior, de Fátima (Portugal), por exemplo. 

Com o passar do tempo, minha família que ascendeu alguns degraus e pôde como muitos 

brasileiros da classe média atual viajar para o exterior, voltou-se novamente para a prática da 

circulação dos santinhos agora portugueses, franceses e até vindos da Turquia, alguns enviados e 

selados, outros entregue em mãos. Eu mesma em uma viagem, com objetivos acadêmicos, 

participei em Barcelona da Procissão da Sexta-Feira Santa (Sexta-Feira da Paixão) e dei algumas 

moedas de euro para crianças que distribuíam santinhos da Santa Macarena e de Roma enviei 

santinhos de João Paulo II para minha tia-avó materna mais fervorosamente católica. Sem contar 

santinhos e postais de Aparecida do Norte, enviava para a família e para os amigos, muito menos 

por uma questão de devoção no meu caso, mas por sentimentos de saudade e carinho, reforçando 

laços de amizade e parentela. Da minha mãe recebi inúmeros santinhos:  

 
De Paris (França), da Chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse: “Para Denise, 
Le Message de L’Immaculée. Mamãe, maio de 2011 ”. 
 
De Paris (França), da Chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, Vierge 
gardienne: “Det que o manto de Nossa Senhora te proteja! Mamãe, maio de 2011”.  
 
Da Turquia, Ephesesus – Mary’s House: “Denise, Rezei para você. Pedi saúde e 
felicidade. Mom, 20/05/2012”. 
 
Da Turquia, Turkiye – Epheseus – Vierge Marie – Notice Historique Sur Le Sanctuaire...: 
“Det, a capela é simples e linda. Lá eu chorei, chorei e chorei”. 
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De Évora (Portugal): “Capela dos Ossos. Igreja de São Francisco em Évora. Os crânios e 
os ossos recobrem as paredes da Capela. No mínimo é sinistro. Mamacita, abril de 2012”.   
 
 

 Voltando ao movimento de migração, assim se deu com minha família e com toda certeza 

assim também se deu com inúmeras outras famílias, que carregavam seus santos, mas juntamente 

com estes suas simpatias e unguentos, saberes de suas terras. Junto com os santos, minha bisavó, 

por exemplo, carregou a receita de um banho para quem estivesse carregado, aprendido em 

Atalaia, carregado décor no meio de um coração corajoso que  migrava, que passava e carregava 

seus oragos. Banho apenas para adultos, pela força dos ingredientes e da reza. Da infância, me 

lembro de que o banho era fervido por minha avó com rosas brancas e muitas outras coisas, 

como ervas, no mais não me lembro, resta-me apenas o cheiro e aquele mistério que povoava 

meu imaginário infantil fortemente cheio de religiosidade. No mais, ficou o cheiro e o 

esquecimento. Pois todos que eram adultos tomaram o banho, mas quando indagados por mim 

das condições do preparo se recusam a lembrar. Quando pergunta à minha mãe: “Vá perguntar 

para sua avó, eu não sei, tinha umas rosas... Indagando à madrinha: “Nossa, isso faz tanto 

tempo... era com rosas eu acho”. Questionando à avó materna: “Ai Dê (meu apelido dentro da 

família), você vem com cada uma, eu não sei mais disso não, era feito de rosa...”. Como li em 

Luiz Mott: “ ‘O segredo é a alma do negócio’, diz antigo brocado popular.” (MOTT,1997, pág. 

204). Ainda mais quando a questão é mais do lado da feitiçaria e da simpatia. 

  
Santinho de Fátima (Portugal), dedicado a mim por minha mãe 

Abril de 2012 
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IV.I Essa Hi(e)stória de carregar tranqueiras santas... 
 

 Aqui sigo os passos de dois historiadores: Laura de Mello e Souza e Luiz. Ambos 

apresentam textos importantes no primeiro volume de História da Vida Privada no Brasil: 

cotidiano e vida privada na América Portuguesa, de 1997, editado pela Companhia das Letras. 

Os textos dos dois autores muito me fazem pensar, não em uma origem, mas no processo dessa 

relação dos brasileiros católicos com seus objetos de devoção.  

 Mello e Souza disserta sobre os tempos de interiorização nas terras da colônia, a 

dificuldade de se embrenhar na Terra Vera Cruz adentro, os perigos de bichos, doenças, a fome. 

Ou seja, entrar colônia adentro era enfrentar o sertão, terras nada conhecidas e cheias de 

hi(e)stórias, perigos e mistérios. A autora escreve então neste volume o capítulo 2, intitulado: 

“Formas provisórias de existência: a vida cotidiana nos caminhos, nas fronteiras e nas 

fortificações”. A ideia de movimento é central e por isso mesmo o perigo, além das longas 

jornadas, os homens e algumas poucas mulheres tinham que lidar com uma natureza não 

conhecida e “improvisar” suprimentos para a alimentação. Um longo caminho, não exatamente 

traçado, uma jornada em busca do meio, do sertão. E como já disse o sábio escritor Guimarães 

Rosa: “Sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que venha 

armado!”. Algumas vezes, os colonos que caminhavam ao lado dos índios escravizados 

conseguiam pouso em algumas choupanas ao longo do caminho, mas no mais tinham que lidar 

com as intempéries e com todo um mundo ainda exótico para aquele dominador. Carregavam 

baús, instrumentos de cozinha, esteiras e dentre tantas tranqueiras necessárias à sobrevivência 

como a comida e os remédios, estavam os santos, “os santos óleos portáteis serviam para que 

eclesiásticos ministrassem a extrema-unção nos locais distantes” (pág. 59), na medida em que 

muitos morriam com as adversidades do sertão. Havia inclusive altares carregados para celebrar 

missas nas missões sertanejas durante o século XVIII, pois “os povoadores tentavam burlar as 

condições adversas e preservar certa normalidade: continuavam os casamentos, os ritos 

religiosos, as procissões e ladainhas em honra da Virgem.” (pág. 74). Estando entre colonos e 

sertanejos os índios deviam ser obrigados ao culto católico, a autora não se aprofunda muito na 

questão. Porém, creio que índios e negros que seguiram seus “colonos desbravadores” deviam 

cultuar também suas crenças mesmo às escondidas, ou sempre reinventando, formando novas 
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práticas de crenças tanto suas quanto dos colonos, e aqui não se defende a ideia de sincretismo, 

muito mais de práticas criativas, inventivas e de reinvenção. Diria Steven Engler (2011), um 

hibridismo de refração, que seja, pois hibridismo é mais flexível e menos autoritário do que a 

ideia de sincretismo, que tende a interpretar a fusão de duas religiões puras originando uma 

terceira sincrética. Fiquemos então com a ideia talvez inocente, mas tão potente de práticas 

criativas e inventivas e reinventivas e não com sincretismos ou hibridismos. 

O certo é que colonos e sertanejos carregavam seus oragos, e com toda certeza índios e negros 

escravizados também carregavam os seus, misturando, criando e reinventando. 

 Passando agora às reflexões do historiador Luiz Mott em seu texto que toma lugar no 

capítulo 4 do mesmo volume: “Cotidiano e vivência religiosa: entre a capela e o calundu”.        

De certa forma, Mott continua reafirmando um empreendimento de povoação na região da Terra 

de Vera Cruz, e mostra que devido à imensidão do território, o isolamento dos povoados e 

fazendas era uma realidade e ainda indica que diferentemente da metrópole, Portugal, onde as 

manifestações religiosas ocupavam um lugar central na vida coletiva dos portugueses. Na 

colônia, por causa desta dispersão espacial e muitas vezes das distâncias dos povoados em 

relação às Igrejas e a não fixação contínua de membros do clero nas mais distantes regiões, viu-

se a formação de uma religiosidade caseira e intimista no Brasil dos primeiros séculos da 

colonização. Famílias abastadas ou até as mais pobres tinham dentro de suas casas grandes e 

luxuosos oratórios ou mesmo pequenos e rústicos altares, assim, a religiosidade tinha como 

forma os oratórios particulares e o ambiente familiar. Muitas das missas eram realizadas nas 

capelas construídas nas terras dos grandes fazendeiros ou de frente para os oratórios da casa-

grande.  

 
Portanto, o colono, ao transferir-se da Metrópole para a América lusitana, perdia muito da 
regularidade e frequência da tradicional vida religiosa comunitária: no Reino o número de 
templos, pastores e festividades sacras era maior do que na Colônia. Aqui, muitos e 
muitos moradores passavam anos sem ver um sacerdote, sem participar de rituais nos 
templos ou frequentar os sacramentos. Tal carência estrutural levou de um lado à maior 
indiferença e apatia de nossos antepassados ante as práticas religiosas comunitárias, do 
outro, ao incremento da vida religiosa privada, que na falta de controle de párocos, abria 
maior espaço para desvios e heterodoxias. (MOTT, 1997, pág. 163). 
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 Dessa maneira, o cotidiano da vida religiosa na colônia tinha como lugar a casa e seus 

santos de predileção, um dos mais queridos era Santo Antônio (casamenteiro e “capitão do mato” 

e carregando patente do exército). Assim, a relação entre santos de devoção e moradores era de 

total intimidade, chegando alguns a castigarem seus próprios santos e algumas negras, como bem 

mostrou Gilberto Freyre, a passarem, esfregarem os santos entre as pernas para conseguirem os 

senhores abastados (como também deviam fazer as senhoras brancas). Portanto, é na colônia que 

se dá o empreendimento de dar morada em oratórios às Virgens, ao Sagrado Coração de Maria e 

ao Sagrado Coração de Jesus, a São José, Santo Antônio, São Roque, Nossa Senhora do Bom 

Parto, além de inúmeros outros. Assim, as casas tinham sempre seus cantos de devoção com 

oratórios, crucifixos, amuletos, quadros sacros, vários santos e incensários. Estando em casa, o 

santo participava de uma relação íntima e familiar com os moradores do lugar. Esta relação 

doméstica não só colocavam os santos como intercessores privilegiados dos moradores, como 

estes também interferiam na dinâmica dos santos, por exemplo, separando o Menino Jesus do 

Santo Antônio, escondendo até conseguir a graça ou mesmo colocando o santo de cabeça para 

baixo. 

 

No Brasil colonial, seguindo o costume português, desde o despertar o cristão se via 
rodeado de lembranças do Reio dos Céus. Na parede contígua à cama, havia sempre 
algum símbolo visível da fé cristã: um quadrinho ou caixilho com gravura do santo anjo 
da guarda ou do santo onomástico; uma pequena concha com água benta; o rosário 
dependurado na própria cabeceira da cama. (...) O oratório funcionava como uma espécie 
de relicário, onde eram conservados, além de eventuais relíquias “verdadeiras” do Santo 
Lenho, da coluna onde Cristo foi açoitado, pedacinhos do osso de algum santo, e 
eventualmente até um bocadinho do leite em pó de Nossa Senhora! Nesse mesmo espaço 
guardavam-se alguns “talismãs” aceitos ou tolerados pela Igreja, a saber, a rosa-de-jericó, 
que, posta contraída e seca num copo d’água na intenção de alguma parturiente, se abrisse 
rapidamente, significava bom sucesso, significando, no caso contrário, morte certa. Ou 
ainda a palha benta do Domingo de Ramos, conservada como poderoso antídoto contra 
raios, coriscos e tempestades. Em caixas ou cestinhos, dentro ou ao lado do oratório, 
guardavam-se as milagrosas medalhinhas das festas das Angústias, Senhor da Cruz, 
Nossa Senhora das Candeias, Senhor do Bonfim, sem falar nos escapulários, bentinhos e 
livrinhos de orações e ladainhas, o catecismo tridentino etc. Apesar de os oratórios e 
santos de casa serem bentos e abençoados pelo vigário ou missionário em suas visitas 
residenciais, nem sempre a relação dos moradores com tais simulacros seguia as normas 
permitidas pela ortodoxia católica. No Maranhão, em 1754, a escrava Luísa tinha o 
costume de, antes de dormir, separar a Jesus Crucificado da imagem da Virgem Maria, 
dizendo galhofeira, que “assim procedia para que Jesus não beijasse a Nossa Senhora e 
não tivessem filhos”. Em Recife, em 1762, na Esquina do Muro da Penha, Maria 
Carvalha era denunciada ao comissário do Santo Ofício de ter dentro de casa um altar 
com oratório onde suas duas filhas de dez anos celebravam missa com as mesmas 
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cerimônias da Igreja. No Maranhão, pelo ano de 1674, Thomás Beckmam, irmão do líder 
da “Revolta de Bequimão”, foi acusado de vestir trajes sacerdotais e encenar na capela de 
seu engenho a celebração de uma missa, só que usou cachaça em lugar de vinho. Um 
sacrilégio.” (MOTT, 2005, págs. 164, 167 e 168). 
 
 

 Portanto, através da indispensável e divertida citação de Mott, vemos como se dava a 

relação íntima e a negociata entre devotos e santos caseiros, além de estratégias e mudanças nas 

práticas sacerdotais juntamente com simpatias, benzeduras e unguentos dos negros e beberagens 

dos indígenas. 

 Um dos pontos mais interessantes apontados pelo autor é o de enquanto Portugal vivia 

uma vida religiosa ascética, marcada por orações mentais e discrição. Na colônia, segundo Mott, 

havia um “pieguismo barroco”, o exagero das manifestações de emoção para com os santos de 

devoção e com a Semana Santa que era marcada por lágrimas e fortes emoções. Um povo 

extremamente ligado à Paixão. O que Rubem César Fernandes denominou de uma Paixão 

Brasileira, e acrescento também: uma Paixão à Brasileira. E este modo de se fazer o sagrado dos 

católicos no país é popular, de uma intimidade suis generis e carregado de quinquilharias, terços 

guardados juntamente com talismãs, santos com unguentos, medalhinhas e simpatias. Ou seja, 

esta Paixão Brasileira, seu sacre facere se utiliza de inúmeros objetos de devoção, mística 

romeira e também misticismos. Uma Paixão pintada na bricolagem de vários objetos, 

quinquilharias e tranqueiras de devoção e adoração.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

73 
 

IV.II O Fato Feito: fazendo o feito4

 

 

 
 

Fábrica de Imagens do Seu Zé Dito e Dona Neide  
Aparecida do Norte – SP, fevereiro de 2012 

 
 

 Nestes meses de janeiro e fevereiro de 2012, muito entretida estava eu com a produção 

destes objetos de devoção. Ou seja, estava atenta a todos os anúncios de fábricas de velas e 

imagens, pois durante as longas horas que passava a escrever no meu diário de campo dentro da 

Basílica Velha me refugiando do calor ou da chuva, sempre observando os restauradores e os 

santos, coloquei-me a pensar sobre a produção material daqueles objetos de devoção. Confesso, 

porém, que em um primeiro momento da pesquisa, esta questão nem ao menos era secundária, ao 

contrário, passava longe de minhas preocupações e questionamentos. Porém, observando tantos 

devotos com suas santinhas, terços e velas, uma súbita ideia me veio à mente, obviamente cheia 

de névoas e nada formada. Mas sentia que além de seguir os rastros dos objetos carregados pelos 

devotos, devia voltar para trás, ir alhures, voltar os olhos para os rastros que os objetos fizeram 

até chegar às lojas, às mãos dos devotos e às Igrejas. Comecei então uma empreitada pelas 

                                                 
4 Os próximos três tópicos (IV.II; IV.III; IV.IV) fazem referência à discussão latouriana que encontra-se no livro 
“Reflexão sobre o culto moderno dos deuses fe(i)tiches”, de 2002, editado pela EDUSC. 
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ladeiras, perguntando de loja em loja de onde vinham aqueles santos. Alguns donos de lojas 

achavam a pergunta estranha, outros diziam que seus produtos vinham de Guará (Guaratinguetá, 

cidade próxima a Aparecida do Norte) com um certo ar de orgulho, como se os produtos 

religiosos de lá fossem melhores e mais bem acabados. Depois de tanto andar, dois senhores me 

indicaram a fábrica do Zé Dito e um rapaz na rua indicou-me a fabriqueta de seu Messias. 

Ambas no bairro da Ponte Alta. Parecia fácil, atravessar a linha férrea que corta a cidade e 

perguntar. Parecia fácil, mas me vi numa verdadeira saga, onde todos queriam ajudar, conheciam 

as fábricas e os caminhos, digo caminhos, pois andei por horas, indo e voltando de acordo com 

as informações das cordiais pessoas que me ajudavam. Outra fábrica que estava ansiosa para 

visitar era a Sacrarium, esta que fazia as velas e os ex-votos que eram vendidos nas lojas do 

Santuário, mas estava tentando autorização para visitá-la já fazia um ano.  

 E o mais interessante nestas andanças para lá e para cá, descobri que minhas pernas 

traçavam redes nas cidades e eu estabelecia relações, uns sempre me mandando perguntar para 

sicrano ou beltrano, que era quem sabia mais. Assim, quando perguntava sobre onde ficavam as 

fábricas, todos diziam “é longe”, ou a frase mais ouvida “ah! É indo para Potim” (município 

próximo à cidade de Aparecida). Na verdade nenhum destes lugares era distante, porém, observei 

que como a cidade é pequena e montanhosa, o simples fato de sair da praça da Basílica Velha, 

descer um longo morro e atravessar a linha férrea era um percurso longe. Antes de visitar as 

fabriquetas de imagens de seu Zé Dito e seu Messias no dia 26 de janeiro de 2012 e aguardar a 

difícil autorização para conhecer a fábrica Sacrarium, que fica dentro da Fazenda São José, 

ambas propriedades dos padres redentoristas, aventurei-me, um dia antes, 25 de janeiro a subir o 

“Morro do Cruzeiro” (fora das dependências do Santuário, mas uma propriedade do mesmo 

dentro da cidade) uma das paradas do turismo religioso em Aparecida (visitas incentivadas pelos 

padres durante as missas), que conta também com o “Morro do Presépio”, “Centro de Apoio ao 

Romeiro” (ambos dentro do Santuário), o “Mirante” e o  “Porto de Itaguassu”, local onde foram 

achados (pescados) - no ano de 1717, por três pescadores no Rio Paraíba do Sul: João Alves, 

Domingos Garcia e Felipe Pedroso - o corpo e a cabeça da santa de terracota, Nossa Senhora da 

Imaculada Conceição, mais tarde tomando por nome Nossa Senhora Aparecida.  

 No dia 25, resolvi enfrentar a subida do “Morro do Cruzeiro”, que através de esculturas 

traça a Via Crucis, os 15 passos de Cristo em sua Paixão, até chegar a um topo alto onde se 

encontram uma enorme cruz e o corpo de Jesus deitado numa caixa de vidro sob um altar. 
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Geralmente, as pessoas sobem em procissão às cinco da manhã ou pela tarde. Obviamente, com 

uma ingenuidade, apesar de ser alertada por moradores e devotos, subi ao meio dia, com o sol 

escaldante, não havia ninguém, apenas eu e o sol. Fiquei reparando que em todos os Passos do 

Cristo existiam terços, fitinhas de Nossa Senhora Aparecida, santinhos e muitas placas e faixas 

de agradecimento individuais, familiares e de romarias. Havia duas possibilidades, uma placa 

pintada e bem feita indicava o “Morro do Cruzeiro”, outra bem rústica indicava a subida para 

uma enorme Santa Aparecida Azul, que todos olhavam curiosos do Santuário, pois tinha sido 

construída em um morro de frente para o Santuário. Muitos, como eu, pensavam que aquela 

Santa era mais uma das passagens turísticas do Santuário. Resolvi então seguir para o “Morro do 

Cruzeiro”, pois me explicaram que era melhor para chegar, o morro onde ficava a Santa Azul era 

de terra. Direcionei-me para o destino escolhido, para confirmar perguntei a um senhor: 
 

Eu: - O “Morro do Cruzeiro” é por aqui? 
 
O senhor: - É, mas é longe, você não aguenta ir lá não...” 
 
Eu: - Claro que aguento, eu já vim para Aparecida à pé e outra coisa sou mineira, da terra 
dos morros, o nosso pertinho é a perder de vista, estou acostumada com lugares que são 
distantes e com morros; não podia deixar, achei um absurdo ele duvidar da minha 
capacidade de subir até o “Cruzeiro”, usei de minha autoridade etnográfica, ou melhor, da 
minha autoridade de experiência etnográfica. Ora sou uma antropóloga do povo de fé que 
atravessa pedágio na Dutra. 
 

 Depois que a água acabou, sem sombra, e na metade do morro, pensei: “como uma 

pesquisadora pode ser tão inocente de não ouvir um devoto”. 

 
Entrada do “Morro do Cruzeiro” 

Aparecida do Norte – SP, 25 de janeiro de 2012 
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Placas e faixas de devotos e romeiros durante o trajeto da Via Crucis, “Morro do Cruzeiro” 
Aparecida do Norte – SP, 25 janeiro de 2012 

 
 

             
                              Escultura em metal de Jesus sendo crucificado                                 O Cruzeiro 
                                                  “Morro do Cruzeiro”                                              “Morro do Cruzeiro”  
 

No outro dia, como já foi falado, fui atrás das fábricas de imagens no bairro da Ponte 

Alta. Caminhei bastante, passando várias vezes por um viaduto. Mas quando finalmente cheguei 

nas redondezas da fábrica de Seu Zé Dito, logo os meninos que brincavam na rua me indicaram a 

casa. Quando cheguei, seu Zé Dito e seu filho Rodrigo estavam de saída para levar uma 

encomenda de imagens de Nossa Senhora Aparecida para Guaratinguetá. Pensei: “perdi a 

corrida”. Foi então que expliquei rapidamente o que queria, ele falou: “- Entra aí, que a minha 

mulher, a Neide, te atende e explica o que for necessário.” Quando entrei na casa, dona Neide, 

muito simpática, foi logo falando: 
Dona Neide: - Se você não se importar com a bagunça, é que na verdade a casa foi toda 
virando a fábrica. Mas pode olhar tudo. Agora o Zé Dito inventou de criar um galo e uns 
pintinhos que ele ganhou logo aqui, já falei para tirar... 
 



  

77 
 

 Apresentou-me então Bentinho, o rapaz responsável pelo primeiro passo, ou seja, 

transformar o gesso em imagem, através de moldes negros. Bentinho me explicou passo a passo, 

o tempo para a secagem de cada tamanho de Santa, pois ali na fabriqueta de seu Zé Dito, só 

produziam imagens de Nossa Senhora Aparecida de todos os tamanhos. Bentinho, um rapaz de 

aproximadamente 30 anos, era um grande personagem de si mesmo, uma destreza incrível para 

falar sobre seu ofício e adorava mostrar o processo para que eu fotografasse. Fiquei um grande 

tempo com ele, muito mais por sua vontade de encenar seu próprio ofício. O ambiente onde 

Bentinho trabalha é incrivelmente branco por conta do gesso e da cal. Perguntei se aquilo não 

prejudicava sua saúde, pois ele trabalhava sem máscara ou luvas, disse: “- Não, já acostumei... 

quer tirar foto da fôrma, esta vai ficar uma foto legal. Essa vai ser foto de capa” (será que achava 

que eu era jornalista?). Na verdade ficou uma foto ruim, pois não é possível captar o relevo da 

fôrma, por ser incrivelmente negra. Notei que no chão havia algumas imagens quebradas durante 

o processo da feitura/da produção, entre o local onde ficavam dona Neide, Patrícia – sua filha – e 

Mara, uma das funcionárias, entrada da fabriqueta onde como disse dona Neide elas “bordavam a 

Santa”, ou seja, pintavam os detalhes do manto de dourado com pincéis bem delicados e a parte 

onde Bentinho produzia a santa de gesso, havia uma passagem escura cheia de entulhos, sacos de 

restos de santos de gesso quebrados . 

 Bentinho fazia várias santas, de vários tamanhos, ao mesmo tempo, e por eu estar lá a 

fotografar fazia com mais velocidade e o maior número de santos possível, sempre afirmando 

que o importante é ficar atento ao tempo, pois cada tamanho tem um tempo para ficar pronto. 

Explicou:  

 

Bentinho: - Depois vai lá pra cima, nas prateleiras, as santas secam e se o dia tiver muito 
úmido, vai para o forno e depois para  lixar qualquer ponta que tenha ficado, aí por 
último, vai para a pintura; assim Bentinho me explicava não só sua função como a dos 
outros funcionários. E continuava: - Agora está mais apertado, pois aqui no gesso 
trabalhamos em três, mas um dos rapazes está de férias e o outro saiu, pois o pastor da 
Igreja dele pediu para ele parar de trabalhar com imagem de Nossa Senhora. Aí agora só 
estou eu aqui. 
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            Bentinho, Fabriqueta de Seu Zé Dito                                                      Bentinho: “Foto de Capa” 
               Aparecida – SP, janeiro de 2012 
 

 

 
           Bentinho, Fabriqueta de Seu Zé Dito                     
                 Aparecida – SP, janeiro de 2012 
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 Subi então as escadas e fui dar com umas estantes de madeira, várias imagens secando, o 

galo e Felipe que lixava as arestas das santas e Vicente que cuidava do forno e fazia a pintura das 

imagens. Eram de conversar pouco, tímidos, estavam ouvindo uma rádio: músicas de Michel 

Teló, Paula Fernandes e outros cantores do “pop-sertanejo-universitário”. Felipe, um rapaz mais 

novo voltou a falar da questão dos evangélicos que trabalham com a produção de imagens ou no 

Santuário e o pastor manda que a pessoa se demita. Disse ele: “- A minha esposa mesmo, 

trabalhava aqui, pediu demissão por conta da igreja, do pastor. Eu sou evangélico, mas não tem 

nada a ver, é um trabalho e eu preciso de trabalho para pagar as contas”. Fiquei um tempo com 

eles, apenas observando o ofício de cada um e fotografando suas atividades.  

 

 
Felipe, lixando as santas em gesso 

Fabriqueta de seu Zé Dito 
Aparecida – SP, janeiro de 2012    
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Primeira mão de tinta dada por Vicente às imagens de gesso 
Fabriqueta de Seu Zé Dito 

Aparecida – SP, janeiro de 2012 
 
 

 Depois desci até o primeiro andar, local onde dona Neide, Patrícia e Mara “bordavam a 

santa”, era o processo final, depois de secas eram embrulhadas em jornais para que seu Zé Dito e 

Rodrigo levassem para as lojas as encomendas.  
 

 
 

Patrícia “bordando a santa” 
Fabriqueta de Seu Zé Dito 

Aparecida – SP, janeiro de 2012 
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 Conversando com Dona Neide sobre promessas, contei a que a minha avó havia feito 

uma promessa para mim quando nasci. Ela olhou e disse: “- Olha Mara, ela também é filha de 

uma promessa como eu, eu tive meningite quando criança, aí minha mãe fez uma promessa.” 

Como havia se identificado com a promessa da avó materna, deu-me de presente duas santas 

grandes para que eu levasse para minha mãe e minha avó, mas frisou: “- Mas tem que benzer, 

você que está todo dia lá no Santuário, depois da missa pede para benzer.” Ato que não fiz 

devido ao peso das santas. 

Depois que saí da fábrica de seu Zé Dito e Dona Neide, comecei a perguntar pela fábrica 

de imagens de seu Messias, sabia que era no mesmo bairro. Depois de tantas indicações, percebi 

que era quase ao lado da outra fabriqueta. Na frente da casa havia um lava-jato improvisado, fui 

caminhando, a fábrica de seu Messias era abrigada em duas palhoças, uma arquitetura muito 

simples, mas quando entrei me impressionei com a beleza e as cores de suas imagens.   

 
Fábrica de imagens de seu Messias 

Aparecida – SP, janeiro de 2012  

 

 
  Outra parte da fábrica de imagens de seu Messias 

Aparecida – SP, janeiro de 2012  
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Fábrica de seu Messias 

Aparecida – SP, janeiro de 2012   
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 Andando pela “fábrica-palhoça” de seu Messias, constatei a grande quantidade de santos 

que ele produzia, dos mais variados tipos, tamanhos. Ou seja, não se limitava à produção de 

imagens de Nossa Senhora Aparecida, havia imagens de São Jorge, presépios, Santo Expedito, 

Sagrada Família, anjos, dentre outros. Além de uma produção de vasos (do tipo: ânforas 

egípcias) e máscaras egípcias. Porém, o que mais me chamou atenção foram as imagens do 

Cigano, da Cigana, do Zé Pelintra e de Iemanjá. As imagens não se faziam notar logo de cara, 

estavam misturadas às outras de santos e beatos católicos. 

 Seu Messias estava trabalhando sem parar por conta de uma encomenda de uma senhora 

do Rio de Janeiro, não queria atrapalhar, mas antes de ir embora, perguntei: 

 

Eu: - Seu Messias, o senhor é católico? 
 
Seu Messias: - Sou. Dizer assim que vou à Igreja não vou, mas sou católico sim. 
 
Eu: - É porque eu vi algumas imagens de Iemanjá, do Cigano... 
 
Seu Messias: - Olha... eu sou católico, mas tenho que pensar no dia de amanhã... Se 
amanhã não vender Nossa Senhora, vende outra coisa... Tipo aquelas máscaras que você 
deve ter visto, a gente chama aquilo de bibelô. Serve para quando o movimento da venda 
de santo está fraco, serve para enfeitar a casa.  
 
Eu: - Mas vende aqui em Aparecida? Porque nunca vi em loja este tipo de imagem. 
 
Seu Messias: - Não, vendo para fora, para o Rio de Janeiro... A partir dos portões do 
Santuário é proibido ver esse tipo de imagem... 
 
 

 No dia 31 de janeiro de 2012, recebi a autorização para visitar a fábrica de velas e ex-

votos que fornecia as peças para o Santuário. Fábrica localizada na Fazenda São José, dos padres 

redentoristas. Chegando lá, estavam todos em um frenético ritmo de trabalho, lembro-me de ter 

achado a fábrica pequena para a grande demanda. Mas o rapaz que me recebeu falou-me que a 

fábrica iria se mudar para um lugar maior, no município de Roseira, cidade próxima a Aparecida. 

Falou que eu podia fotografar o que desejasse, porém existia uma máquina que me pediu para 

não registrá-la, a máquina de fazer vela de metro que eles próprios tinham elaborado, uma 

máquina mais resistente e que não quebrava a vela com tanta facilidade como as outras maneiras 

mais demoradas e artesanais de produzir este tipo de vela, que seria com uma espécie de 

derramamento de cera sobre cera com uma caneca até que a vela ganhasse comprimento. Entrei 

na fábrica, passei pelas velas, vi algumas velas bem coloridas, um outro rapaz me avisou que 
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aquelas não iam para o Santuário, seriam vendidas para o Rio de Janeiro. Que coincidência, não? 

Poderia a fábrica dos redentoristas negociar com o mercado de outros cultos? Fiquei imaginando, 

apenas uma suposição. Dentro da cidade de Aparecida uma conduta de venda e em outros 

estados uma outra, afinal se tratava também de um mercado religioso. Estaria eu levando meus 

pensamentos longe demais? 

 Logo que saí de onde eram produzidas as velas, me encaminhei para a produção de peças 

de cera, os chamados ex-votos, três homens, um mais velho e dois mais novos, eram 

responsáveis pela produção. Ouviam a mesma rádio que os funcionários da fabriqueta de seu Zé 

Dito ouviam e falavam da moça pela qual um dos rapazes estava apaixonado. Como não via 

brecha para minhas perguntas, comecei a me inteirar do papo deles e fazer meus comentários. 

Logo, estávamos todos rindo. Era quase hora do almoço. Então comecei a perguntar: 
 
Eu: - Quais são as peças que vocês mais produzem? 
 
Funcionário: - Ah... perna e casa. Muita cabeça e boneco também. 
 
Eu: - E qual a mais difícil de ser feita? 
 
Funcionário: - A perna, pois ela vai afinando, então quem não tem muita prática não 
consegue, é a que mais quebra. 
 
 
 

 
                   Funcionário produzindo vela reciclada                                          “Velas de Metro” 

Fábrica Sacrarium,Aparecida – SP, janeiro de 2012 
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Fábrica Sacrarium, funcionário desenformando peça de cera: ombro 

 

 
Fábrica Sacrarium: fôrmas de cabeças 

 
 

   
 

Fábrica Sacrarium - peças de cera: cabeças, pernas e casas 
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 Estes seriam pois os objetos feitos, objets-faits, ou seja, objetos produzidos. Na cidade de 

Aparecida inclusive, uma dona de loja me ensina a fazer o terço, que é a metade do rosário. 

Porém, ao mesmo momento em que ia fazendo ia me ensinando a rezar (diria Bruno Latour: “o 

fetiche é um fazer-falar”), me dá de presente também uma cartilha com todos os mistérios que 

ela acabara de rezar na minha frente enquanto fazia o terço. 

 

 
 

Loja em Aparecida – SP 
Mulher me ensinando a fazer o terço  

e me ensinando a rezar, ao mesmo tempo  
 
 

 Outro objeto feito, bom para pensar, em Aparecida é a Nossa Senhora Aparecida de 17 

metros que fica no topo do morro, propriedade de uma família, mas aberta à visitação. A Santa 

demorou muito tempo para ficar pronta, a construção era uma promessa de um pai para que 

Nossa Senhora curasse sua filha de um câncer de mama, o pai morreu e a filha continuou 

erguendo a Santa. Depois que a moça morreu da doença, já havia se passado bastante tempo, um 

senhor se ofereceu para pintar a Santa, com seu próprio trabalho e tintas, seu próprio material e 

faria aquilo por conta de uma promessa. Assim, mais uma vez o objeto feito, produzido seja com 

contas, tijolos ou argamassa é produzido juntamente com outra força, não só a física, mas a força 

de uma promessa, de uma fala, de um voto. Ou seja, a promessa é fazer o próprio objeto feito. 

Neste momento o objeto encantado produz o objeto que está sendo feito, e vice-versa. Assim, a 

equação dupla se dá: o encantado produz o feito enquanto o feito produz o encantado. Portanto, 
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os objets-faits produzem os objets-fées, no mesmo momento em que os objets-fées fazem os 

objets-faits. 

 
               Santa de 17m, foto de arquivo familiar                               Pintura feita a menos de três anos 
                   Época da construção, Aparecida – SP                           Por conta de uma promessa, Aparecida – SP 
 
 
 Porém, de todos os objetos construídos, feitos, o que mais me intriga é a própria 

construção da Basílica, do Santuário. A construção de um edifício, com maquete, engenheiros, 

arquitetos e pedreiros, além de muito material de construção. Mas não era a construção de um 

projeto qualquer. Todos que trabalhavam na obra sabiam que ali seria abrigada a Santa 

Aparecida, Padroeira do Brasil. E mesmo enquanto se produzia o edifício já havia romarias e 

visitações ao lugar. Ou seja, se construía um lugar santo, e a força da santidade já se embrenhava 

nos tijolos e nos obreiros e também nos romeiros. E ainda acontece hoje do mesmo modo, pois a 

Basílica está sempre sendo ampliada, é a própria construção do local sagrado no gerúndio, 

sempre se está construindo o objeto sagrado e a força de ser sagrado possibilita a construção, 

fazendo o objeto, o edifício, revestindo a cúpula (novo projeto da Basílica), ampliando as torres e 

as naves, fazendo o sagrado. 
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Construção da Basílica 

Arquivo do Centro de Documentos e Memória (CDM) do Santuário), sem data. 
 

 
Construção da Nave Norte da Basílica, anos 50 

Arquivo CDM 
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Construção da Cúpula da Basílica, anos de 1969/1970 

Arquivo CDM 
 
 

 Desse modo, comecei este tópico dando muito mais destaque ao objeto como coisa 

“pura”, objeto construído como objeto. Porém, fiz todo este caminho, toda esta travessia para 

chegar à ideia do objeto encantado, que age, para além de algo fixo e inanimado, pois como 

veremos no próximo tópico o objeto está animado e mantém relações entre si e com as pessoas, 

no caso, os devotos da cidade de Aparecida, agindo, afetando, transformando e curando e por 

que não também sendo afetado pelos romeiros e devotos? É como se estivéssemos no próprio 

realismo fantástico de Gabriel García Márquez quando inicia seu livro “Cem anos de Solidão”: 
 

O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las se 
precisava apontar com o dedo.Todos os anos, pelo mês de março, uma família de ciganos 
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esfarrapados plantava a sua tenda perto da aldeia e, com um grande alvoroço de apitos e 
tambores,dava a conhecer os novos inventos. Primeiro trouxeram o imã. Um cigano 
corpulento, de barba rude e mãos de pardal, que se apresentou com o nome de 
Melquíades, fez uma truculenta demonstração pública daquilo que ele mesmo chamava de 
a oitava maravilha dos sábios alquimistas da Macedônia.  Foi de casa em casa arrastando 
dois lingotes metálicos, e todo o mundo se espantou ao ver que os caldeirões, os tachos, 
as tenazes e os fogareiros caíam do lugar, e as madeiras estalavam com o desespero dos 
pregos e dos parafusos tentando se desencravar, e até os objetos perdidos há muito tempo 
apareciam onde mais tinham sido procurados, e se arrastavam em debandada turbulenta 
atrás dos ferros mágicos de Melquíades. “As coisas têm vida própria”, apregoava o 
cigano com áspero sotaque, “tudo é questão de despertar a sua alma.” (2005, pág. 7). 
 

 
 

IV.III O Fato Feito: fazendo o fato5

 Durante muito tempo me vi perturbada com a possibilidade e a futura necessidade de 

escrever sobre tal assunto. E por quê? Que os objetos têm agência, neste trabalho, é nítida a 

defesa. Porém, sempre esperava a pergunta de um suposto leitor imaginário: mas de onde vem 

esta agência? O que torna este objeto uma seta transformadora de curas? Obviamente que a coisa 

dada/oferecida ou recebida não é inerte. Mas o que faria esta coisa ter movimento e agência, 

seria o hau indicado por Marcel Mauss, que em Lévi-Strauss seria o significante flutuante? Teria 

algo a ver com o mana? E a questão da ação mimética indicada por Jean-Pierre Vernant e 

também por Michael Taussig? E a “doutrina das semelhanças” indicada por Walter Benjamin? 

Ou mesmo, a magia simpática tão bem esmiuçada por Sir James Frazer? 

 

 Obviamente que todos estes elementos se encontram, porém, o que vislumbrei faz pouco 

tempo: não era a questão que estava errada ou sem respostas? Pelo contrário, ela estava e está no 

lugar errado. Fazendo o fato? Como posso eu refletir separadamente sobre uma questão que está 

no meio de uma gira, de uma circulação de feitos, fatos e pessoas. Impossível dissecar desta 

imensa circulação de coisas e devotos, as coisas animadas. Pelo simples motivo de que elas só 

estão animadas em contato, em relação a algo ou alguém. Desta forma, revisitando o caderno de 

campo e a entrevista com padre Valdivino, percebi que não se separa um objeto animado do seu 

ser objeto feito e muito menos da circulação em que se encontra. Dessa maneira, este tópico 
                                                 
5 Neste trabalho uso fato diferentemente da tradução brasileira da obra de Bruno Latour (2002). Não uso 
fato e feito como sinônimos, coloco fato como algo dado, muito mais em direção ao encantado. Algo 
como que já existisse e não carecesse de explicações ou questionamentos, refutações, que não se coloca a 
veracidade em questão. Ou seja, a existência de Deus e o poder milagroso de Nossa Senhora Aparecida 
para o “povo de Deus” é um dado, um fato, algo que existe e é incontestável.    
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jamais pode existir sem a ideia de circulação e movimento. Em realidade, dessa maneira 

apontarei as falas que me surgiram à mente e indicaram uma próxima discussão, onde se encaixa 

muito mais o fato, o encanto e a agência destes objetos de devoção. Ora, e por que não excluir 

este tópico? Ora, este texto é feito de andaimes que estão à mostra, a própria ideia dele é ser uma 

reflexão sobre ir e vir, trânsito, movimento, emersão e submersão de ideias. Não há intenção de 

limpar o texto, por que faria tal coisa? Se foi através dos esboços mal traçados que melhor 

consegui refletir.  

 Conversando com dona Neide na fábrica de imagens no dia 26 de janeiro de 2012: 

 

Diário de Campo 
Aparecida do Norte – SP 
26 de janeiro de 2012 
Na fabriqueta de imagens de Dona Neide e seu Zé Dito 
 
Dona Neide me explicou algo muito importante: disse que a santa que elas estão fazendo, 
na fábrica, é uma mercadoria, mas logo conserta a palavra: “é uma troca”. Diz que 
quando está na loja é uma lembrança, “mas que para passar a ser Santa mesmo, tem que 
ser benzida”. Contou-me que na casa dela tem uma Santa no centro do móvel com um 
tapete vermelho. Disse que apesar de colocar todo carinho nas santas que borda, elas são 
apenas objetos, dessa maneira ela destitui toda a presença daquelas santas que estão sendo 
fabricadas ali. Ou seja, apresenta a presentificação do objeto através do ato do padre 
benzer na Igreja. Aí, para, pensa e disse: “- Mas depende também né Mara (vira-se para a 
funcionária), se a pessoa leva direto para casa sem benzer, mas tem muita fé...” Durante 
alguns minutos ficam em silêncio, parece que uma questão cheia de dúvidas estava no ar. 
Dona Neide olha para Mara tentando buscar concordância, porém Mara fala: “- Ah, não 
sei não... tem que benzer”. Mas parece que para dona Neide ainda havia uma brecha para 
tal questão... O interessante desta conversa é que elas dialogam sobre como se consegue a 
presença da Santa dentro das santinhas que elas “bordam” e não sobre uma 
presentificação do objeto. De alguma forma, não veem aquelas santinhas como meros e 
inanimados objetos, mesmo pelo início da conversa quando dona Neide muda o termo 
“mercadoria” para o termo “troca”. 
 
 

 Outra percepção extremamente interessante é de padre Valdivino (responsável pela sala 

das promessas) sobre o assunto, revelada na entrevista do dia 31 de janeiro de 2012: 

 

Eu: - Padre, eu queria saber a diferença que o senhor vê quando o objeto está lá na “Casa 
das Velas” (loja do Santuário) ou está na rua de Aparecida, uma vela, um ex-voto, uma 
imagem; e no momento em que a pessoa deixa aqui, qual é esta diferença, mesmo que não 
esteja bento? Por exemplo, eu vou lá e compro a minha cabeça, só que entre eu comprar 
uma cabeça que é um objeto que está lá na minha cestinha da loja e quando eu trago pra 
cá (“Sala das Promessas”), qual a diferença?  
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Pe. Valdivino: - Ah... Há uma diferença muito grande né, lá (na loja) esta peça, 
dependendo da peça é claro, não tem o caráter sagrado. Aqui ela já passa... A partir do 
momento que o romeiro adquire aquela peça e vem com ela pra cá, aí já adquire o caráter 
sagrado. Porque a pessoa chega lá, olha para aquela peça: “eu quero esta peça para eu 
depositar em determinado lugar em forma de agradecimento”. E aqui, quando a peça 
chega, todas estas peças que estão em exposição a gente chama de ex-voto, ou seja, por 
uma graça alcançada, aquilo que deixou de ser o que era antes e agora passa a ter um 
significado para mim. É exatamente o que você disse, uma coisa é a peça de cera estar lá 
na loja, outra coisa é ela estar aqui, trazida pelas mãos do devoto. 
 
 

 Creio que estas explicações de Pe. Valdivino sejam fantásticas, pois para ele o ato de 

fazer algo/um objeto sagrado, não tem a ver com a questão de se benzer, se reparamos bem, o 

que interessa é a intenção e o próprio trânsito que a pessoa faz da loja até o santuário, ou seja, 

este sacre facere, tornar o objeto sagrado é a direção para a qual o devoto segue da loja para o 

Santuário, ou seja, quanto mais próximo do Santuário, mais sagrado o objeto se torna. Assim, 

sendo, é preciso colocá-lo em direção, em movimento, em circulação. No tópico V 

“Redemoinho: a devoção a girar” focarei nesta ideia de circulação da devoção, pois só através 

dela, pode-se vislumbrar a feitura do fato, a feitura do sagrado.        

 

IV.IV Refazendo o feito de um fato: conversas com Jean 
 Antes de passarmos direto à circulação e movimento da devoção que também tanto tem a 

ver com este subtópico, introduzo flashs de conversa com restauradores. Primeiramente, muitas 

dos pensamentos desta pesquisa se devem às horas de conversa com um dos jovens restauradores 

da Basílica Velha: Jean Dias Gomes, 23 anos. Conversas onde o consenso nunca era um ponto de 

partida ou de chegada. Uma sincera e forte amizade pessoal e uma afinidade intelectual, mesmo 

com a discordância dos pontos de vistas e os conflitos de visões já logo no primeiro dia em que 

nos conhecemos e conversamos. 

 É até complicado dizer qual dia em que conheci Jean, mas a certeza é que a sensação de 

que a pesquisa só começou com nossas conversas nos bancos da Igreja ou nos bancos das praças 

e os passeios pelo Santuário é certa. Lembro-me, que havia parado para escrever no diário de 

campo na Basílica Velha pela manhã, o sol estava insuportável, sentei-me, descansei, escrevi. 

Sempre estive na Igreja nos mesmos momentos em que também estavam os restauradores, 

sempre os observei, porém desta vez o lento trabalho de um jovem restaurador fisgou meu olhar. 
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Ele estava sentado em um caixote sobre um andaime, limpando os arabescos do púlpito do lado 

direito da Igreja. Aquela cena me tirou toda a concentração do que escrevia. Ele com um pincel 

limpava todas as frestas, um trabalho delicado, interminável, identifiquei aquele ofício com o 

ofício do antropólogo, lento, minucioso e interminável até que se acabe. Olhava hipnotizada  

para aquele rapaz, o encarava, principalmente olhava o leve varrer do pincel comandado por suas 

habilidosas mãos. Tirei algumas fotos, não exatamente como registro de pesquisa, mas como 

registro de arquivo pessoal. Ele saiu do andaime, fui conversar com ele, parecia gentil, mas 

falou-me que não podia dar entrevistas ou conversar muito, pois o trabalho estava apertado. A 

primeira coisa que perguntou: “ – Você é jornalista?”. Lembro-me que falei que me identifiquei 

com o trabalho lento da restauração e que era antropóloga e fazia uma pesquisa sobre os devotos. 

Fez uma cara de repreensão quando falei a palavra “devotos”. Saiu andando na frente e falando 

olhando para trás, para mim, e apontando coisas estragadas dentro da Igreja. 

 
Jean: - Ah! Esses devotos... são eles que não permitem que a restauração da Igreja fique 
pronta. A gente restaura as colunas, coloca a placa de aviso para não tocar, você vem aqui 
na hora da missa e tem um monte de gente encostado ou com a mão na coluna. Olha aqui 
perto da Capela do Santíssimo, a parede está toda descascada e nós já restauramos aqui. 
Muitos chegam aqui e usam o tubo da caneta sem a carga e vai em algum canto da Igreja 
e retira pedaços de areia, tinta e guarda aquilo. Uma senhora veio aqui e tirou uma grande 
parte de um reboco já restaurado, pintado de verde. Depois de um mês voltou e devolveu, 
disse que tudo na sua vida tinha começado a dar errado quando fez isso, imaginou que 
fosse pecado o que havia feito. E disse que quando tomou aquela decisão, de devolver o 
pedaço da parede arrancado,a vida dela começou a melhorar, ah tá... mas começou a 
piorar pra gente, não tinha o que fazer com aquela peça, já estava completamente 
engordurada... 
 
Eu: - Eu encaro diferente, é porque você olha com olhar de restaurador, eu olho como 
antropóloga. Vocês estão restaurando um lugar sagrado, que as pessoas querem tocar, 
levar uma lembrança para casa, vocês não estão restaurando um objeto qualquer e sim 
algo sagrado. 
 
Jean: - Tenho que ir, depois nos falamos; a chefe dele havia passado por perto. - Aliás, 
desde quando você faz essa sua pesquisa? 
 
Eu: - Desde 2010. Por quê? 
 
Jean: - Sempre veio aqui na Basílica Velha? 
 
Eu: - Sim... 
 
Jean: - Porque quando você entrou na Igreja te reconheci, às vezes fico reparando as 
pessoas na Igreja e tinha certeza que já tinha te visto aqui, como pinto e desenho, decoro 
muito o contorno dos rostos. Deixa eu ir... 
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 No dia 3 de março me encontrei com outra restauradora: Maria Helena Chartuni. Foi ela 

quem restaurou ,em 1978, a Santa Aparecida, quando esta foi quebrada em mais de 200 pedaços 

(quando houve uma tentativa de roubo por um rapaz evangélico acusado, na época, de fanatismo 

e defendido com a justificativa de ter problemas mentais). A restauradora tinha pouco mais de 30 

anos, trabalhava para o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e diferentemente de Jean, mais 

amadurecida, sabia exatamente o que restaurava, ou seja, restaurava a Padroeira do Brasil. 

Contou-me que a pressão era grande e o clamor popular imenso, porém, disse-me que focou no 

quebra-cabeça que havia virado a imagem, para restaurá-la. Em 33 dias a Santa foi restaurada, 

todos ficaram impressionados coma a agilidade e a perfeição do trabalho. Interessante que 

Chartuni me revelou uma faceta muito importante da restauração e de como ela estava sensível 

ao restauro de algo que tinha um caráter sagrado. Disse-me ela, em seu ateliê, mostrando-me 

todas as fotos de seu trabalho, que uma parte da Santa era impossível de ser restaurada, pois não 

havia como, na batida tinha virado um fino pó. Então, explicou-me: quando um restaurador 

trabalha em quadro ou escultura de arte, o que não se tem a habilidade ou a possibilidade de ser 

restaurado ou mesmo tecnologia para isso, deixa-se esta parte como está, não se interfere, 

restaura-se apenas aquilo sobre o qual se tem possibilidade e condições técnicas.  

 
M. Helena Chartuni: - Porém, eu tinha a nítida noção de que restaurava um objeto 
sagrado, esperado pelo povo, e que sobre ele tinha uma fé incrível. Assim, não podia 
deixar a Santa tão esperada sem um pedaço do rosto, com resina epóxi, eu mesma fiz o 
outro lado da face, depois de vários testes é claro, pois na hora em que se coloca esta 
resina, ela não sai mais. Mas, o rosto ficou equilibrado e nem deu para perceber que não 
era uma parte da Santa. 

 

 Acrescento ainda à fala de Chartuni, se seguirmos a magia simpática de contágio: a 

resina que tomou contato com o rosto da Santa e se modelou no próprio, pelo contato adquiriu 

caráter sagrado. E obviamente, Chartuni não duvidou ou duvida de tal afirmação. 

 
Arquivo: Jean Dias Gomes. Jean restaurando Nossa Senhora das Dores 

Ateliê de restauração da Basílica Velha, Aparecida –SP 
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V Redemoinho: a devoção a girar 
 

O senhor... mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: 
as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas –  

mas que elas vão sempre mudando, 
Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida nos ensinou. 

Isso que me alegra, montão. E outra coisa: 
o Diabo, é às brutas; mas Deus é traiçoeiro!  

Ah, uma beleza de traiçoeiro – dá gosto! A força dele,  
quando quer  - moço! – me dá o medo pavor! 

Deus vem vindo: ninguém não vê. 
Ele faz é na lei do mansinho – 

assim é o milagre. 
 

(Guimarães Rosa) 
 
 

 
 

Quinquilharias e miudezas colhidas e ganhadas no rastro da devoção  
Aparecida do Norte – SP / São Paulo – SP 

 2010-2012 
 

 

 Durante dois anos de estudo sobre a promessa em Aparecida do Norte, entre idas e vindas 

à cidade e também às mais variadas teorias e autores. A compreensão, ou talvez intuição, a que 
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cheguei é que a promessa é um dos pontos de uma grande circulação de devoção. Melhor 

dizendo, um redemoinho, pois traz a imagem de que tanto gosto da espiral na medida em que é 

uma figura circular que se amplia e não se fecha, não necessariamente se completa. Ou seja, o 

movimento é de extrema importância para o estudo da devoção. Importante frisar que a devoção 

é movimento, trânsito. Dessa forma, os devotos e romeiros, as coisas, as palavras e as graças 

estão em constante movimento. Sendo assim uma fórmula rígida de “dar, receber e retribuir” não 

explica nem a devoção e muito menos a promessa. Fórmula esta que nunca foi apontada como 

cristalizada e fixa por Marcel Mauss, ao contrário, o autor sempre levou em conta o tempo do 

dom, este que não é um tempo ordinário/cotidiano e sim extraordinário. 

 O primeiro ponto que Mauss tão bem nos esclarece é que as coisas sociais estão em 

movimento. Mas, em momento algum disse que este movimento é ordeiro, linear ou que tem 

prazo para começar ou acabar. Diz o autor que as coisas estão a circular em uma economia da 

troca, coloca que toda pessoa tem mana, o que poderíamos traduzir, grosso modo, energia, força 

humana de cada pessoa. E as coisas, objetos que estas colocam para circular teria hau, ou seja, a 

alma das coisas. Assim, as coisas através de sua força voltariam de certa forma para seus donos. 

A ideia de hau foi posta em análise por Claude Lévi-Strauss que a desconsiderou na medida em 

que não achava a ideia (nativa) boa para o entendimento da economia da troca. Lévi-Strauss 

aponta para um significante flutuante, que a meu ver, explica tanto quanto o hau. Mas o que é 

interessante não é exatamente colocar em discussão termos como hau e mana. E sim: em que 

eles nos fazem pensar, nos ajudam a pensar na questão da circulação de quinquilharias em 

Aparecida do Norte, estas que não são apenas objetos, mas também corpos (pessoas a circular 

com suas miudezas devocionais na carne e na roupa), palavras (palavras-dádivas), graças. O que 

Mauss faz pensar é sobre a circulação que há entre os atos de dar, receber e retribuir. Ou seja, 

não é uma operação automática entre santos e devotos. Tais verbos-atos fazem muitas intenções 

circularem, reforçando a interação de devoção. As reflexões de Mauss apontam para uma 

circulação das coisas na troca, pois tais coisas não são inertes, inanimadas, ou seja, aponta o 

autor que as coisas circulam, pois são animadas. 

 
... um vínculo pelas coisas, é um vínculo de almas, pois a própria coisa tem alma, é alma. 
Donde resulta que apresentar alguma coisa a alguém é apresentar algo de si. Em segundo 
lugar, fica mais clara a natureza mesma da troca, daquilo que chamamos prestações totais, 
e entre estas, o potlach. Compreende-se logicamente, nesse sistema de ideias, que seja 
preciso retribuir a outrem o que na realidade é parcela de sua natureza e substância; pois 
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aceitar alguma coisa de alguém é aceitar algo de sua essência espiritual, de sua alma... a 
coisa dada não é inerte. (...) As relações desses contratos entre homens, e desses contratos 
entre homens e deuses, esclarecem todo um aspecto da teoria do sacrifício... Sendo assim, 
essas trocas e esses contratos arrastam em seu turbilhão não apenas homens e coisas, mas 
os seres sagrados que estão mais ou menos associados a eles. (...) A circulação dos bens 
acompanha a dos homens, das mulheres e das crianças, dos festins, das cerimônias e das 
danças, mesmo a dos gracejos e das injúrias. No fundo, ela é a mesma. Se coisas são 
dadas e retribuídas, é porque se dão e se retribuem “respeitos” – podemos dizer 
igualmente “cortesias”. Mas é também porque as pessoas se dão ao dar, e, se as pessoas 
se dão , é porque se “devem” – elas e seus bens aos outros. (MAUSS, 2003, págs. 199, 
200, 205 e 263).   

 

Portanto, é nesta circulação dos objetos e corpos, nesta movimentação que a promessa 

está inserida. Uma circulação que a meu ver é sempre espiralada e nunca se completa com o 

recebimento de uma graça ou milagre, ou seja, se prolonga no tempo e no espaço, não fechando 

circuitos, pelo contrário, misturando circuitos, ampliando-os. Pois as coisas, as palavras, os 

corpos, as divindades e as graças que circulam promovem e renovam, ou seja, reforçam relações 

de proximidade, afinidade, aliança e intimidade entre homens e santos e coisas. 

 

V.I Antropóloga que segue promesseiro fica de “perna doce” 
 “Ficar de perna doce” é uma expressão popular que indica cansaço nas pernas por muito 

andar. Ou seja, nada mais “doce” do que as pernas de pesquisadores que seguem promesseiros 

em suas romarias, procissões, Via Crucis, prostrações, tanto ajoelhar-se, sentar-se e levantar-se 

durante a missa. Em Aparecida, cada dia sentia como as andanças atrás dos rastros da promessa 

eram subir e descer ladeira, levar tombos. Como mineira impossível não lembrar-me das 

saudosas montanhas de Minas e da famosa frase de Rômulo Paes que fica na Rua da Bahia em 

uma praça: “Minha vida é esta: subir Bahia e descer Floresta”, Floresta sendo um bairro contíguo 

à rua da Bahia, esta de extrema importância para a arte e a boemia da capital mineira, local onde 

se deu a formação do encontro musical “Clube da Esquina”. Frase que todo belo-horizontino 

cansado de subir ladeiras tem de coração cravada nas pernas e na cabeça. Em Aparecida, pensava 

eu: “minha vida é esta, subir rua direita e descer rua esquerda, subir Cruzeiro e descer morro da 

Santa da promessa, descer passarela e subir escadarias”. E foi neste vai e vem que conhecia 

várias pessoas que me indicavam outras e estas mais outras para que eu chegasse finalmente ao 

que procurava ou a quem procurava. 
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 E eu que pensava, a princípio, que ficaria meus dias na “Sala das Promessas”, 

entrevistando pessoas que fossem pagar suas promessas com seus ex-votos, mal sabia eu ainda, 

que o circuito espiralado da promessa era muito maior e mais complexo do que a “Sala de 

Promessas” e ainda se alargava para todo o Santuário e para além de seu domínio. Ainda não 

imaginava que fazer promessa ou pagar a promessa era um dos elos desse complexo amontoado 

de coisas, palavras e corpos a agirem, um elo importante sem dúvida, mas no meio de uma 

imensa corrente aberta que incluía moradores do local, fábricas, cantadores de hi(e)stórias e 

mundo de coisas grandes e miúdas. Assim, a promessas e seus causos estavam em todos os 

lugares e os detalhes estavam espalhados com várias pessoas, era como ter que montar um 

quebra-cabeças de indicações e hi(e)stórias. 

 

V.II No rastro da promessa da Santa Azul gigante 
 Aquela Santa Azul no morro que eu via todo dia do Santuário me intrigava e encantava a 

todos, a grande maioria das pessoas achava que era uma obra da própria Basílica. Porém, fui 

pesquisar no “Press Kit / Imprensa” que recebi de Ana Clara, a funcionária do setor de 

Comunicação / Imprensa que me recebeu no Santuário quando lá cheguei. Nesta revista havia 

todas as obras do Santuário, não constava ali aquela Santa. 

 Foi então que o mistério, criado por mim mesma, sobre aquela Santa começou a ser 

desvendado, o fio do novelo havia sido puxado quando o taxista que me levou à fabrica 

Sacrarium ,enquanto me trazia de volta ao centro da cidade, começou a me contar alguns 

detalhes da Santa. 
Eu: - Seu Dair, deixa eu te perguntar uma coisa... sabe aquela Santa grande... é do 
Mirante do Santuário? Aquela enorme que fica em um morro bem de frente para a 
Basílica... sabe? 
 
Seu Dair: - Ah! Aquilo ali não é dos padres não, é Santa Particular. É um pagamento de 
promessa de um homem que já morreu, seu Dedé, que fez por conta de uma doença que 
tinha. A Santa tem 15m. 
  
Eu: - Mas como é essa história da promessa. 
 
Seu Dair: - Olha... aí você tem que falar com a irmã do dono das terras, o que fez a Santa. 
E tem uma filha também, uma médica que vem aqui de 15 em 15 dias, chama Cristina. 
A irmã dele ainda está vida e sabe da história toda, é a Dona Terezinha Matias, a casa 
dela é de frente pra pousada que você fica, logo do outro lado da rua. 
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Eu: - O senhor falou que é Santa particular... 
 
Seu Dair: - É, mas pode visitar. 
 
Eu: - Pois é... eu quero visitar, no dia em que fui ao Cruzeiro, fiquei na dúvida se ia lá ou 
na Santa. 
 
Seu Dair: - Ih!...Mas ir lá não é fácil pra ir à pé como é no Cruzeiro não. A estrada é de 
terra, o caminho é muito ruim, tem que ir de carro ou de táxi... 
 

 

 Como eu estava voltando para São Paulo, deixei aquela hi(e)stória para depois. E foi o 

que fiz quando retornei a Aparecida, retornei à hi(e)stória. Dia 22 de fevereiro de 2012, saí no 

rastro desta promessa.  

 
Diário de Campo 
Aparecida do Norte-SP 
Dia 22 de fevereiro de 2012    
 
Acordei tarde, quase 13h. Estou cansada, mas sem nenhuma vontade de voltar para São 
Paulo. Abri a janela do quarto, senti o cheiro de peixe vindo da cozinha do hotel, lembrei-
me: é o primeiro dia da Quaresma. Pela tarde fui à casa de Dona Terezinha Matias, que 
demorou a aparecer, toquei duas vezes. Ela abriu só uma janelinha com grades que tinha 
na porta daquelas “para avistar quem chama”, afinal a casa era antiga. Olhei para dentro, 
fiquei olhando tudo, escarafunchando com o olhar aquela casa linda, cheia de detalhes, 
estava doida para entrar. Aí ela, uma senhora já bem velhinha, pediu desculpas por não 
abrir a porta, disse: “a menina (supostamente uma cuidadora ou empregada doméstica) 
saiu pra comprar o pão e levou a chave”. Mas mesmo assim, por aquela janelinha 
perguntei a ela sobre a promessa de seu irmão Dedé. Para meu susto, já que o taxista 
havia me dito que ela conhecia toda a história da promessa, disse-me: “- Eu não sei muito 
bem não, mas quem pode te ajudar é o Celso, meu sobrinho. Ele mora na rua 1° de Maio, 
passando o viaduto”. Lembrei-me que era o mesmo trajeto para o Cruzeiro. Depois de 
andar perguntando onde era a casa de Celso, alguns me mandavam para lá, outros me 
mandavam para cá. Sem contar que um homem me seguia dizendo “- eu não sou doido, 
eu não sou doido”, e falava coisas sobre culto, Igreja Evangélica. Um rapaz sentado na 
calçada me apontou que todas as casas antes do viaduto eram da família. Cheguei até a 
casa, um senhor tomando seu lanche da tarde e lendo o jornal me indicou a casa. Bati na 
porta quebrada de vidro. Celso não estava. Aí então, o mesmo senhor me disse que podia 
tocar na casa onde na calçada estavam deitados alguns cachorros, era a casa de 
Lourdinha, a irmã de Celso. Ela me recebeu na porta, era uma mulher bem magra, bonita, 
mas algo desgastada, talvez pelo cigarro... não sei. Logo começou a me contar a história 
da promessa, ali na porta mesmo, quando chegou um outro irmão, Júlio, com sua esposa, 
Regiane. Logo, os três ofereceram para levar-me de carro para conhecer a Santa, eram 
todos muito gentis. Seguimos então, a estrada é realmente ruim, mas quando se chega 
num grande descampado, com uma casinha, onde se lê “Lanchonete” e umas bandeiras já 
rasgadas tremulando com o vento e aquela Santa Azul gigante é algo impressionante, um 
cotidiano mais que extraordinário. Me explicaram que a promessa havia sido feito pelo tio 
deles, seu Dedé, que agora tinha até virado nome de rua, a própria rua 1° de Maio. Sua 



  

100 
 

filha Rosana estava com câncer e seu Dedé prometeu construir a maior Santa Aparecida 
da cidade se Nossa Senhora ajudasse sua filha a viver pelo menos mais uns 10 anos, pois 
ela tinha três filhos para criar. Seu Dedé morreu antes de começar esta empreitada de fé, a 
construção da Santa. A própria Rosana realizou a vontade do pai, vendeu alguns bens e 
imóveis, pois a obra era monumental, sendo construída uma estrutura de prédio, edifício. 
Começou a ser construída em 2005 e em dezembro de 2006 estava pronta. Depois de dois 
anos da Santa Aparecida terminada, Rosana morreu. Falaram que ali não vendiam as 
fitinhas, que as pessoas amarravam na Santa, fazendo três pedidos, e que ofereciam café 
gratuito para todos os que iam ali fazer uma visita, e que os próprios visitantes (lá não 
usavam o termo devotos ou romeiros, era clara uma visão turística de Júlio, que havia até 
feito um curso “para melhor atender os visitantes” nas palavras dele) começaram uma 
“Campanha do Café”, Lourdinha contou que já recebeu pacotes de café de todos os 
lugares do Brasil. Que diferentemente do Santuário, eles davam as fitinhas a todos os 
devotos que ali passavam. Havia no tom das vozes e no acento do discurso uma óbvia 
insatisfação em relação ao não reconhecimento do Santuário perante aquela Santa de 
17m. E o interessante é que de tantas vistas que pude observar, era dali que melhor se via 
o Santuário. E me disseram que quando as pessoas chegam ali querem ajudar, pois só 
podiam manter o lugar por doações. Me convidaram para subir no interior da Santa, das 
próprias entranhas e ventre de nossa Senhora Aparecida até a cabeça. 
 
 

 Subindo as escadas fui observando o que existia dentro das entranhas da Santa, havia 

desejos, fotos, flores, quinquilharias da devoção. Um espaço tão pequeno e tão impactante, 

parecia realmente que cada coisa colocada ali contava sua hi(e)stória, todas falando ao mesmo 

tempo. Além é claro das hi(e)stórias de um sofisticado realismo fantástico contadas com 

minúcias por Lourdinha. Segundo ela, certa vez uma senhora que via do Santuário a Santa Azul 

se mexendo e perguntou onde era a engrenagem e Lourdinha confirmou que a Santa não se 

movia, mas de acordo com ela, pela força da fé, aquela senhora via a Santa gigante se movendo. 

Outra hi(e)stória muito mais fantástica contada por Lourdinha era a de um senhor que estava 

prestes a amputar as pernas e prometeu que se não precisasse fazer a operação de amputação iria 

de joelhos da Basílica Velha até a Santa (uma distância bem considerável), Lourdinha conta que 

o homem chegou com os joelhos ensanguentados. Obviamente, não é função do antropólogo 

questionar a veracidade daquelas hi(e)stórias mesmo porque tais contos de fé estão configurados 

em outro registro/regime de verdade. Ou seja, um realismo que tangencia o fantástico.  

 Outra coisa interessante é que Rosana não começou a construção da Santa após receber a 

graça de viver mais dez anos, apenas foi construindo a Santa, ou seja, construindo a promessa de 

seu pai, mesmo antes de qualquer graça alcançada. Neste caso importava menos a graça ser 

alcançada e muito mais fazer o prometido, fez o sagrado antes da graça. Ou melhor, a graça e a 

promessa iam sendo feitas ao mesmo tempo. Isso mostra mais uma vez que a graça, o milagre, o 
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receber não é o ponto mais importante da promessa, ou mesmo o mais esperado pelos devotos. A 

ideia de ação, de estar fazendo o sagrado, de estar se movendo ao sagrado é muitas vezes o 

primordial. Lembrando que as relações estabelecidas com nossa Senhora Aparecida dependem 

de cada devoto ou cada grupo de devotos. Nem todos estão na cidade para pedir ou mesmo para 

agradecer, apenas estão, pois sempre estiveram, ou seja, se deslocam dos mais longínquos 

lugares para reforçar e reativar a relação com o Sagrado, com a Santa. 

 

 

  

 
Fotos tiradas no morro que abriga a Santa Aparecida de 17m 

Imagens captas do lado de fora e de dentro da Santa e com a família que cuida do local 
Aparecida do Norte – SP, 21 de fevereiro de 2012 
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V.III Circulando: a loja, a sala dos milagres e o bazar 
 De acordo com as revistas, as estatísticas do Santuário e confirmado por Pe. Valdivino, o 

segundo lugar mais visitado dentro da Basílica Nova, depois da imagem de Nossa Senhora 

Aparecida, é a “Sala das Promessas”, conhecida por muitos, geralmente devotos de mais idade, 

como “Sala dos Milagres”. O lugar causa desde fascínio até espanto, mas não se pode deixar de 

dizer que é, sobretudo, impactante. São várias vitrines com objetos e mais objetos deixados para 

Nossa Senhora Aparecida em agradecimento. A “Sala das Promessas” é realmente uma grande 

vitrine de testemunhos de fé, exposição das graças alcançadas por devotos anônimos como por 

devotos famosos como cantores sertanejos que deixaram seus cd’s, ganhadoras do “Concurso 

Miss Brasil” que ofereceram seus vestidos cheios de brocados a Santa pelo sucesso no concurso. 

Chuteiras de jogadores dos mais diversos times, como Ronaldo (chamado de Fenômeno) que 

deixou na sala sua blusa da Seleção Brasileira de Futebol e uma peça de cera: um joelho, 

justamente sua parte corporal que esteve doente ao longo de um período de sua carreira. Um 

ocorrido foi a retirada do capacete de Ayrton Senna da vitrine na medida em que este havia 

ganhado toda a visibilidade dentro da sala, esta deixando de ter sua função de uma exposição 

testemunhal das graças alcançadas por inúmeras pessoas.  

 Além do mar de peças de cera, o que mais sobressai à visão, existem inúmeras vitrines 

separadas por tipos de graça, milhares de fotos coladas por todas as paredes, diplomas, 

instrumentos musicais presos nas paredes, maquetes de caminhões e casas, roupas que 

identificam alguma profissão (fardas de soldados, jalecos de médicos e enfermeiros, uniformes 

de bombeiros e combatentes em guerras, além de outros). Existem fotos antigas de família, e ex-

votos de madeira, o que era muito mais comum antes da era da reprodutibilidade das peças em 

cera. Tais peças de cera não perderam a aura, pois estão cheias de agência e impregnadas de 

desejos e lamentos dos devotos que as carregam, porém, posso dizer que a maioria das dos ex-

votos, que existem pela sala, mais antigos, podem até ser de fabricação mais rústica, porém 

apresentam características do devoto agraciado como feições, ou marcas no lugar corporal 

doente ou mesmo alguma marca que identifique o devoto. Hoje estes são raros de serem 

oferecidos, pois existe uma grande indústria (fábricas e mercado) das peças de cera. 

 Voltando aos objetos expostos, de testemunho, estão ali expostos para mostrar a grande 

intimidade entre o devoto e a Santa, alguns escrevem longas cartas demonstrando o tamanho da 
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graça alcançada, uma exposição “quase competitiva” de devotos que mostram uns para os outros 

o tamanho de suas graças alcançadas, o que gera múltiplos comentários pela sala. Da mesma 

maneira que existem simples casinhas de papelão, existem do outro lado gigantes maquetes do 

próprio Santuário. De um lado pequenas santinhas, de outro; enormes santas. 

 Existem nove redomas de vidro dentro do salão e outras várias vitrines. Todas as redomas 

possuem dizeres em três línguas: português, inglês e espanhol. Primeira redoma: imagens dos 

mais diversos santos, como Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Virgem de 

Guadalupe, São Francisco, Nossa Senhora do Café do Brasil, Virgem de Luján (padroeira dos 

argentinos, uruguaios e paraguaios), dentre inúmeros outros santos padroeiros das mais variadas 

cidades interioranas, capitais do Brasil e também de outros países. Segunda redoma: mantos e 

coroas, inclusive coroas de ouro que são verdadeiras joias. Terceira redoma: louças nobres de 

família (baixelas, xícaras, etc.), porta-joias e também máquinas de costura, o que indica ofertas 

do ambiente familiar. Existe um conjunto de chá de várias peças, onde os bules possuem as fotos 

dos pais e em cada xícara uma foto dos filhos impressa. Quarta Redoma: imagens de Nossa 

Senhora Aparecida, desde as imagens mais toscas até as mais sofisticadas. Imagens em barro, 

gesso, metal, louça, estilizadas e até uma delicadamente esculpida em um palito de fósforo. 

Quinta redoma: elementos/acessórios relativos a diversas profissões como microfones, máquinas 

fotográficas, miniaturas de veículos tanto terrestres quanto aquáticos e aéreos, crachás de 

empresas (por exemplo, da TV Globo), pás, livros das mais variadas áreas do conhecimento, 

estetoscópios, ferramentas, dentre inúmeros outros acessórios relativos a ofícios e profissões. 

Sexta redoma: esta é preenchida por elementos rurais, relacionados ao campo como miniaturas 

de carros de boi, elementos também relacionados ao Nordeste do país. Sétima redoma: elementos 

de países estrangeiros oferecidos tanto por brasileiros que adquiriram em viagens como por 

estrangeiros que estiveram visitando Aparecida, quase que uma vitrine de exóticos souvenirs. 

Oitava redoma: nesta encontram-se joias como relógios, alianças, anéis, colares, objetos com 

pedrarias, brincos, relógios de bolso. Existe um cartão dentro de um estojo que possui um cordão 

de ouro com um crucifixo: “Cordão de ouro com crucifixo, dentro deste encontrasse uma 

pedrinha da sepultura de Jesus. Que fique eternamente na exposição”. Nona redoma: acessórios 

relativos à vida na roça e ao modo de vida sertanejo (cowboys) como calças de couro de rodeios, 

botas, berrantes, muitos chapéus com broches de Nossa Senhora Aparecida (dentre eles pude 

notar a assinatura do cantor Rio Negro da dupla sertaneja: Rio Negro e Solimões), cordas e 
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outros. Existe uma décima redoma, mais moderna e iluminada, que está em fase de teste, esta 

parece ser de pessoas que se salvaram de acidentes de moto, com panela de pressão, com fogos 

de artifício, capacetes de bicicleta e de motocicletas rachados. Importante frisar que o atual 

arranjo em que se encontram os objetos na “Sala das Promessas”, que já ocupou a Basílica Velha 

e também uma ala do Hotel Recreio; no Santuário, a disposição dos ex-votos foi arquitetada e 

colocada em prática por Ana Durães, artista plástica mineira, mas que vive no Rio de Janeiro.   

Ou seja, a disposição dos objetos não é nada alheatória e sim passa por um sistema 

classificatório, que dá ordem aos inúmeros objetos que chegam todos os dias à sala. Uma forma 

de ordenar o mundo das coisas. 

 Há também nas vitrines vestidos de noivas, roupas de bebês, vitrine com armas e 

cigarros, cartas, remédios e cachimbos de fumar crack, além de várias garrafas de bebidas 

alcoólicas, demonstrando pessoas que largaram o crime e os vícios por conta da fé ou de um 

voto. Conversando com alguns funcionários que ficam no balcão de recebimento dos objetos, são 

onze funcionários que se revezam, Lúcia me disse que recebem de tudo, já abriu roupas com 

unhas, vestido de noiva que de tão velho tinha um escorpião dentro, dentaduras. Além é claro do 

depósito para gessos de braços e pernas quebradas e também para roupas de acidente e material 

de cirurgias. Explicou-me que de tempos em tempos seu Donizete, responsável pela abertura das 

vitrines, troca tanto as fotos das paredes quanto os objetos da vitrine. E que os objetos só vão 

para a vitrine caso o devoto peça, caso contrário são encaminhados para o bazar ou para doações, 

pois recebem muitas roupas, conta-me Lúcia que os devotos são informados disso. Penso 

também que na exposição não são colocados apenas objetos de pessoas que pedem por isso, mas 

também objetos que chamem atenção como testemunhos de grandes graças alcançadas, por 

exemplo, um maço de notas de dinheiro todo rasgado dentro de uma caixa de vidro, levado pelo 

dono do Hotel Londrina (localizado dentro da própria cidade de Aparecida) que foi salvo de 

balas de arma de fogo durante um assalto por aquele maço com grande quantidade de dinheiro 

estava no bolso esquerdo da camisa que vestia no dia. 

 São muitos os objetos, impossível fazer uma catalogação de todos aqui, mas o que mais 

impressiona é o teto certamente, com o mar de ex-votos de cera: cabeças, pernas, braços. Muitas 

bandeiras e faixas de agradecimentos das romarias além, é claro, dos aparelhos ortopédicos 

dependurados sobre as cabeças de quem por ali passa, como muletas, bengalas, próteses, etc. A 

sala conta também com uma bancada onde os devotos podem escrever seus pedidos e depositar 
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em urnas, além disso; os pedidos, desejos e agradecimentos poderem ser enviados por 

mensagens de celular para um “totem” virtual que fica na sala. Como também no site do 

Santuário há a possibilidade de acender velas virtuais. 

 Lúcia me disse que gosta muito de trabalhar no Santuário, mas que queria sair da “Sala 

das Promessas”, pois “é uma energia muito forte”:  
 

Lúcia: - Às vezes, a gente fica cansado, exausto, e nem fez nada no dia, quase não entrou 
gente na sala, mas é por conta da energia de todas essas coisas. Pensa comigo... quanta 
foto de gente doente e de gente morta que tem em cima da nossa cabeça? E é muita 
história triste, de doenças, dificuldades, a gente vê criança ...        
 
 

 Além da “Sala das Promessas”, existe um local perto da Imagem de Nossa Senhora 

Aparecida para que objetos sejam deixados, pois muitas vezes, romeiros e devotos querem deixar 

perto da Santa. Mesmo com este lugar, alguns ainda deixam bilhetes na fresta de vidro do local 

onde se encontra a Imagem e objetos aos pés de Nossa Senhora Aparecida. 

 

 

 
 

“Sala das Promessas”, Santuário de Nossa Senhora Aparecida.  
Aparecida do Norte – SP, março de 2011 
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“Sala das Promessas” 

Santuário de Nossa Senhora Aparecida 
Aparecida do Norte – SP, março de 2011 
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“Sala das Promessas” 

Santuário de Nossa Senhora Aparecida 
Aparecida do Norte – SP, março de 2011 
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 A partir da “Sala das Promessas”, muitas das coisas começam a circular, ou seja, passam 

para o bazar para serem vendidas a preços mais baratos para pessoas mais carentes 

economicamente (o que no fundo não se dá de tal forma, pois muitas coisas no bazar possuem 

preços elevados, principalmente a grande quantidade de vestidos de noiva). Além de coisas para 

uso pessoal, existem também peças de cera e maquetes de casas e caminhões e flores de plástico, 

tudo vindo da “Sala das Promessas” servindo agora para outro devoto.  

 

  

  

 
Bazar, Santuário de Nossa Senhora Aparecida 

Aparecida do Norte – SP, janeiro de 2012  
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 E muitos destes objetos que passam pelas mãos de várias pessoas, tem como um dos 

primeiros lugares a loja “Casa das Velas” onde são vendidos ex-votos de partes corporais de 

cera: são corações, rins, olhos, pernas, braços, olhos, seios, pulmões, rins, estômagos, orelhas, 

bonecos, cabeças de homem e mulher, mãos, joelhos, pés, pescoços, ombros, narizes, etc. Além 

de casinhas, carrinhos, chaves e carteira de trabalho (de coloração azul) tudo de cera. Sem falar 

nos inúmeros tipos de velas, com destaque para a vela de metro que vai desde 80 cm até 2m. 
 

 

 

 
Loja “Casa das Velas”, Santuário Nacional 
Aparecida do Norte – SP, janeiro de 2012 
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Dessa maneira existe uma circulação destes objetos que saem da fábrica Sacrarium vão 

para a loja “Casa das Velas”, passam pela “Sala das Promessas” e vão para o bazar, muitos para 

depois tornarem a “Sala das promessas” ou a “Capela das Velas” nas mãos de outras pessoas, 

que carregam outros intuitos e outros desejos e agradecimentos, afinal a polifonia de desejos e 

súplicas é sem dúvida um marco em um templo de fé. Na “Capela das Velas” viram cera tornam 

a voltar para a fábrica para mais produção de velas e ex-votos para o abastecimento da loja, 

sendo assim, o circuito é de mão dupla, reversível, movente para vários lados. Circulando por 

mãos de devotos, romeiros, funcionários do Santuário, da loja e da fábrica para depois voltar 

para as mãos dos devotos suplicantes, desejosos ou simplesmente agradecidos. Ou, nenhum 

destes adjetivos, apenas um devoto com vontade de fazer uma oferta sem uma intenção prévia. 

Pois a devoção é múltipla e não se dá apenas no que diz respeito ao pedir, ao receber e ao 

agradecer, assim a devoção é claramente mais ampla que a promessa e possui vastos interesses e 

intuitos, e não necessariamente é a intenção de receber ou agradecer uma graça, mesmo que estes 

sejam pontos de grande clímax na circulação da promessa e também da devoção. Afinal, como 

afirma Renata de Castro Menezes:  
 
O motivo mais recorrente para alguém se apresentar como devoto de um santo é ter 
obtido uma graça dele, seja diretamente para si, seja para algum parente ou amigo. Ou 
ainda por ter testemunhado a concessão de graças e, consequentemente, o poder do santo, 
em seu círculo próximo de relações. A associação da eficácia do santo fornece um 
esquema simples para sua interpretação. A pessoa pede uma graça a um santo e ao 
conseguir obtê-la torna-se sua devota. (...) Porém, embora a graça ocupe um lugar 
fundamental na relação de devoção, pois um santo é essencialmente o que “faz” por seus 
devotos, creio que uma série de elementos... permite relativizar esse modelo, 
demonstrando que há mais coisas envolvidas nessa relação. (MENEZES, 2004, pág. 233).          
 
 

 Por fim, é importante atentar para a circulação da palavra que também ocorre, não só em 

missas e sermões, mas sim entre os próprios devotos que espalham milhares de novenas e 

correntes pela Basílica. As corentes geralmente são alarmistas e reforçam o perigo da quebra da 

circulação da mesma, pois o pedido de um depende da disciplina do outro em cumprir os passos 

muitas vezes longos e cheios de detalhes. A “Corrente de Nossa Senhora Aparecida” chega a dar 

exemplos de infortúnios, algo muito ligado à magia a meu ver, mas como já falou Claude Lévi-

Strauss (1999): “Não existe religião sem magia, nem magia sem um grão de religião.” (pág. 

247). Assim, transcrevo um trecho que tem o intuito de ser exemplar e um alerta: 
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Quem encontrar esta corrente milagrosa de Nossa Senhora Aparecida, deverá fazer (4) 
cópias diárias durante (60) dias, ou seja, dois meses. Tudo o que quiser você conseguirá! 
Não rasgue, não guarde! Faça sua parte nessa corrente, ela precisa circular. Jogue em 
residências, ou em qualquer lugar com circulação de pessoas. Se não fizer poderá ter uma 
decepção financeira, amorosa ou familiar. O dono de uma padaria precisou de 1 milhão 
de reais, ganhou antes de entregar os 60 dias, mas deixou de completar essa corrente e 
teve vários problemas, perdeu seu único filho, por ter interrompido a corrente milagrosa 
de Nossa Senhora de Aparecida. Essa santa corrente precisa circular e continuar. 
(“Corrente de Nossa Senhora Aparecida”). 
 

 Lembrando também das várias revistas que circulam como a “Revista de Aparecida”, que 

faz parte da “Campanha da Família dos devotos” e a “Revista do Devoto Mirim”, além dos 

livros, bíblias e santinhos da Editora Santuário, todos com intenção de colocar em circulação a 

evangelização e reforçar os vínculos de lealdade cristã e também da doação do dízimo e de 

ofertas financeiras. 

 

V.IV Das tripas, o coração:  
uma reflexão sobre a imagem e sua agência, ou, 
 sobre duplos, mimesis, semelhanças e simulacros 

 

 
 

“Capela das Velas”, Santuário Nacional 
Aparecida do Norte – SP, março de 2011 
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Durante todo o texto evitei termos como símbolos, simbólico, simbolização e 

representação. Entendo que para o contexto dos objetos e palavras que possuem agência, estas 

palavras se tornam perigosas quando mal manipuladas, por isso evitei seus usos na medida em 

que uma colocação errada do verbo representar poderia dar um tom ao texto de dúvida da 

veracidade ou colocar em questionamento estas coisas e palavras que agem, transformam e 

curam. Dessa forma, encontro-me talvez no ponto mais delicado do texto. Pois que estas coisas, 

quinquilharias da devoção a Nossa Senhora Aparecida circulam e são dotadas de agência é algo 

indiscutível, mas como explicar a força de ação e mobilização destas coisas para além do hau ou 

mesmo do significante flutuante, como estas coisas são postas a transformar e agir, ou seja, como 

é feito “das tripas, o coração” como se diz no ditado popular? Assim, reuni algumas reflexões 

que poderiam ajudar a entender esta dinâmica e esta circulação de homens, divindades, coisas e 

palavras. 

 Começo então por voltar ao clássico “O Ramo de Ouro” de Sir. James Frazer. Indica 

Frazer que no Vale de Nemi (Roma), havia um Santuário erguido em homenagem à deusa dos 

bosques, dos animais e da fecundidade: Diana. Diz o autor que no Vale de Nemi havia grande 

quantidade de oferendas para a deusa: 

 
Uma grande quantidade de estatuetas de Diana, devidamente vestida com a túnica curta e 
os altos coturnos de caçadora, a aljava pendente do ombro, foi encontrada no local. 
Lanças de bronze e de ferro e imagens de veados e corças encontradas ao redor do 
santuário podem ter sido encontrados em Nemi... (...) Há ainda traços marcantes que 
podem ser identificados no culto de Diana em Nemi. Evidencia-se, pelas oferendas 
votivas encontradas no local, que ela era considerada especialmente como uma caçadora 
e, em seguida, como propiciadora de fertilidade para homens e mulheres propiciando a 
estas últimas um parto fácil. (FRAZER, 1982, págs. 20 e 23). 
 

 
 Outro exemplo que mostra que as oferendas votivas são antigas é o fato de que na 

Antiguidade, após serem curados de algum mal físico, os gregos levavam ao templo de Asclépio 

(em latim: Esculápio), o deus da medicina, partes corporais em pedra como reconhecimento da 

cura. O deus era tão popular e querido pelos gregos e latinos que chegou a receber do escritor 

Lucius Apuleius (d.C) o título: Aesculapius ubique.  Esta semelhança entre a cura de determinado 

órgão e o agradecimento ao deus com partes corporais semelhantes no formato de pedra nada 

mais é do que na lógica de Frazer um aspecto da magia simpática imitativa. 

Voltando a Aparecida, e aos ex-votos de cera que queimam na “Capela das Velas”, posso 
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dizer que me fazem refletir sobre o duplo, homo duplex. Assim é este corpo que aos pedaços está 

exposto na “Sala das Promessas” ou queima nas piras de velas da “Capela das Velas”. Tanto as 

partes corporais em cera encontradas na “Sala das Promessas” como as que são depositadas na 

“Casa das Velas” possuem o mesmo nome, são chamados de ex-votos. Quando os vejo na 

“Capela das Velas” penso como uma das muitas suposições que podem ser estabelecidas: na 

verdade, os devotos não queimam apenas artefatos de cera da parte corporal doente, queimam 

seus duplos, queimam o próprio órgão doente, que causa malefícios ao corpo, que impede que 

este se mantenha são. Através da articulação entre o ato de queimar o duplo de cera e o ato de 

fala, que roga por cura, o mundo físico pode ser modificado, a intenção pode passar de 

virtualidade à realidade. Portanto, a articulação da palavra e da queima do duplo é eficaz, capaz 

de promover a cura. O mal do corpo é transferido para o duplo, assim, é este que queima na 

intenção de extirpar a doença. Na “Capela das Velas” podem-se observar milhares de pessoas 

que, a cada dia, queimam artefatos de cera como duplos: cabeças, corações, úteros, seios, pés, 

baços, rins, pescoços, pulmões, barrigas, faces, narizes, pernas, além de outras inúmeras partes. 

Esta é uma das maneiras da realização do voto que articula o pedido verbal aos aspectos visuais e 

materiais.  A eficácia do evento comunicativo que gera a cura dos males da saúde física do corpo 

ou também da saúde mental, depende de uma competente da performance, esta que depende do 

fino encaixe entre os aspectos verbais, visuais, gestuais e materiais da comunicação.  

Além dos duplos corporais encontrados na “Capela das Velas” e na “Sala das Promessas” 

existem também as extensões do antigo corpo doente, as próteses para lembrar o teatro de 

Carmelo Bene, estas que ao invés de se separar do corpo, acoplam-se à presença de uma 

ausência, ou seja, por entre as ferragens das próteses é possível visualizar a forma vazia do corpo 

doente. Além de serem deixadas longas mechas de cabelos de crianças, prometidas a Santa por 

motivo de doença ou outro mal qualquer. Também são deixadas roupas ensanguentadas de 

acidentes ou material cirúrgico, extensões doentes de corpos que se curam. Cura esta que nas 

palavras de Thomas Csordas (2008) ocorre a partir de uma retórica de transformação, mas 

acrescento, uma retórica da transformação que não é apenas de aspectos linguísticos e 

semânticos, mas também uma retórica gestual, corporal. A cura do corpo passa pela própria 

retórica do corpo. Assim, queimar o duplo doente de uma parte corporal, permitiria ao órgão de 

seu duplo a sanidade. 
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 Pensando agora na “Sala das Promessas” e naquele mundo de peças iguais, me vem à 

cabeça a questão da mimesis, a imitação da parte corporal que estava doente e que é exposta 

como sã, e que em nenhum momento esta imitação é fingimento ou inverdade. No bazar, uma 

das primeiras coisas que pensei ao ver uma senhora comprando uma cabeça que já havia estado 

na “Sala das Promessas”, uma cabeça de outrem, pensei: “como pode ela não se importar em 

comprar algo que já foi o símile da cabeça de outro doente?” Hoje, a partir da rasa leitura de 

Michael Taussig (1993), arrisco! Sim, era a cabeça de outro, era o mimético de outrem, mas 

agora não é o mesmo, é outra coisa na medida em que se carrega de uma alteridade outra, novos 

desejos e novos agradecimentos. “Deve-se refletir ainda que nem as forças miméticas nem as 

coisas miméticas, seu objeto, permaneceram as mesmas no curso do tempo...” (BENJAMIN, 

1994, pág. 109). 

 Muito me fez pensar também naquelas múltiplas imagens de Nossa Senhora Aparecida, 

tanto dentro do Santuário como pela cidade. O que é aquela cascata de imagens, todas iguais? 

Todas falsas? Todas verdadeiras? Seguindo Benjamin, preferi entendê-las através da doutrina das 

semelhanças. “A natureza engendra semelhanças. Na verdade, talvez não haja nenhuma de suas 

funções superiores que não seja decisivamente codeterminada pela faculdade mimética.” 

(BENJAMIN, 1994, pág. 108). 

 Outro ponto de essencial reflexão a que gostaria de me deter é o seguinte: quem 

questiona a veracidade das cascatas de imagens não são os devotos, mas sim o pesquisador que 

chama a semelhança, o mimético, de cópia no sentido de simulacro, que por sinal coloca este 

como fingimento. Seguindo Jean-Pierre Vernant, creio que entendemos errado o sentido de 

simulacro na medida em que o autor coloca o simulacro na mesma perspectiva do duplo, do 

equivalente. Pois simulacro não é apenas fingimento, é antes imitação, aparência. 

 Por fim, devo dizer que esta agência das coisas que estão relacionadas à doutrina das 

semelhanças, aos duplos, ao mimético (que carrega alteridade) só pode se realizar na relação com 

os devotos, ou mesmo com outros objetos. A agência das coisas6

                                                 
6 Para uma ampliação da discussão sobre a agência dos objetos ver também: Alfred Gell, Art and Agency:An 
Anthropological Theory. Oxford: Clarendon, 2007.    

 só existe na medida em que ela 

se relaciona com algo ou alguém, se apresenta em direção a, ou seja, sem o estabelecimento de 

relações, as coisas são inertes, também as pessoas são inertes. Tudo é uma questão de estar em 

relação, movimentação e circulação. É este o caminho que este trabalho traça e acredita, das 
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coisas humanas e sagradas estando em relação. E é esta relação que é reativada no momento da 

missa em que o padre chama à frente todos os que desejam terem seus objetos de devoção e seus 

objetos cotidianos abençoados e benzidos (muitos levam fotos de família, imagens da Santa 

Aparecida, chaves da casa e do carro, carteiras e carteias de motorista).  

 
“Capela das Velas”, Santuário Nacional 
Aparecida do Norte – SP, março de 2011 

 

 
“Capela das Velas”, Santuário Nacional 
Aparecida do Norte – SP, março de 2011 
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                   “Capela das Velas”, Santuário Nacional                                              “Sala das Promessas” 
                     Aparecida do Norte – SP, março de 2011                                      Dia 12 de outubro de 2010 
 
 

 
                     

Momento da benção na missa de sábado no Santuário 
Aparecida do Norte – SP, fevereiro de 2012 

     
Momento da benção na missa de sábado no Santuário 

Aparecida do Norte – SP, fevereiro de 2012 
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 Como aqui se defende que a agência das coisas, das palavras, dos santos e dos homens 

está na relação estabelecida entre eles, retorno aqui às conversas com Maria Helena Chartuni e 

Jean. Certa vez, conversando com Jean, desanimado por problemas pessoais, como uma troça 

falei (e surpreendi-me com sua resposta): 

 
Eu: - Pede ajuda para a Santa que você restaurou, Nossa Senhora das Dores... 
 
Jean: - Não tem nada lá dentro, é um oco, um pau oco. 
 
Eu: - Você está olhando errado Jean, não é para a Santa que você tem que olhar e sim  
para os devotos que olham para ela, aí você verá. 
 

 

 Diferentemente de Jean, uma outra jovem restauradora da Basílica Velha foi incumbida 

de restaurar seu santo de devoção: São José. Contou-me Jean que ela sempre era a primeira a 

chegar e a última a ir embora, pois sempre antes e depois do trabalho de restauro do santo todo 

descascado, se prostrava de joelhos e rezava. Assim, ia reconstituindo o feito de uma fato, com 

suas mãos cheias de fé também conferia novamente a integridade material e a presença do santo. 

 

 
Arquivo: Jean Dias Gomes 

Restauração da imagem de São José no Ateliê da Basílica Velha  
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Neste dia era exatamente sobre as questões das relações entre devotos e santos que nos 

debruçávamos. Inclusive no mesmo dia, dona Maysa, uma senhora extremamente elegante, não 

desgrudava os olhos da santa restaurada por Jean, começamos a conversar e ela me disse: 
 
Dona Maysa: - Esta santa já me deu tanta coisa, cuida de mim e da minha família, sou tão 
grata pelo cuidado dela, pelo olhar dela. Que tudo de bom que ela me deu eu te repasso 
agora... 
 
 

 Aquelas palavras me impressionaram, ela me passava pela palavra e pelo toque em 

minhas mãos todas as suas benesses, ela fazia assim circular a graça, ela, uma senhora humana 

colocava as graças que ela havia recebido de Nossa Senhora das Dores para circular e não 

necessariamente a própria santa. Dona Maysa certamente era um dos elos da economia da 

troca/do dom. 

Pensando ainda em outras imagens, por e através delas (inclusive imagens dos discursos), 

volto a Santa Aparecida, tendo sua “origem”, sua “sina” marcada pela fragmentação. Estilhaçada 

na década de setenta (1978) em mais de duzentos pedaços, ela é restaurada por mãos hábeis da 

artista plástica Maria Helena Chartuni, mas quem a recompõe, restaura Sua presença, são as 

vozes e clamores da população que olha apavorada e reza aflita para a reconstrução da Santa. 

Santa espatifada, o clamor no país foi gigantesco, consternou devotos e não devotos, e isso 

aconteceu na medida em que atingia não apenas uma imagem icônica, atingia uma imagem cheia 

de presença. O susto maior foi a quebra, mas que se sucedeu a uma tentativa de roubo por um 

“fanático”: como retirar Aparecida da cena? Como surrupiá-la dos olhares de seus devotos? 

Penso que o roubo se tivesse obtido sucesso poderia ter causado maior estardalhaço, pois sumir 

com Aparecida seria desaparecê-la, retirar-lhe da circulação de palavras, olhares e afetos que lhe 

emprestavam a presença, davam-lhe a existência. A tentativa de roubo, seguida da quebra da 

imagem, para concordar com Latour (2008) não foi uma ato de iconoclasmo, foi antes um 

iconoclash, ou seja, quando o ato é perturbador e gera hesitação, sendo regido pela ambiguidade, 

estando entre paixão e rejeição. O que aconteceu foi rachar com a Santa que já era quebrada, 

aqui no sentido literal do termo. Dessa maneira, mesmo em frangalhos e fragmentos ela estava 

presente. E assim, depois do acontecido, através da bricolagem de rezas, promessas, olhares, ela 

foi sendo recomposta, restituída, reconstituída. A própria reconstituição foi considerada um 

milagre e de acordo com a restauradora Maria Helena Chartuni: “Enquanto ela (a Santa) era 



  

119 
 

reconstituída fisicamente por mim, eu era reconstituída espiritualmente por ela, foi uma relação 

profunda e inexplicável, que eu chamo de milagre”.  

Esta é a relação estabelecida entre quem restaura e é restaurado. Mas e as relações de 

paixão extremada às imagens, ou seja, os iconoclastas? Aí também existe um discurso que foi 

promovido para restabelecer uma relação, produzir uma relação de reparação. Na década de 1990 

(mais precisamente no ano de 1995), um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus chutou uma 

imagem de Nossa Senhora Aparecida no dia de sua festa, 12 de outubro. Tal ato foi televisionado 

e causou clamor entre devotos e também não devotos, gerando uma discussão sobre o respeito ao 

culto alheio. Relatos contam que ele teve uma séria doença na perna esquerda, membro usado 

para chutar a santa, e que partiu para um tratamento nos Estados Unidos da América. Com a 

perna desenganada pelos médicos, recebe todas as noites, nos momentos de maior dor física, a 

visita de uma bondosa enfermeira negra que ficava ao seu lado e segurava-lhe a mão. Para 

surpresa dos médicos, o bispo foi curado. Quando estava indo embora do hospital quis agradecer 

à bondosa enfermeira, disseram a ele que naquele hospital não havia enfermeiras negras, foi 

quando o bispo caiu de joelhos e entendeu que havia sido um milagre recebido de Nossa Senhora 

Aparecida, naquele momento ele teria se convertido.  

Esta história foi desmentida pelo bispo, porém, mais do que sua veracidade como 

informação, o que é relevante é a narrativa construída sobre o caso, o discurso construído.                      

O bispo teria ficado doente da perna esquerda, a mesma que chutou violentamente a santa. Na 

época, para se defender das acusações, tanto o bispo quanto a IURD, alegaram que era apenas 

uma imagem. Então, surge tal narrativa de conversão do bispo como forma de reparação e dando 

presença novamente a Santa. O que importa em si não é a veracidade ou falsidade do relato como 

informação, mas o que ele presentifica e o efeito que ele causa. A parte corporal que machucara 

a Santa padeceu e foi curada no toque presentificado de Aparecida. Portanto, o contato brutal 

com a Santa traz a mazela e o toque bondoso da mesma traz a cura, o que lembra-me a magia 

simpática de contágio. O corpo que adoece e cura a parti do contato com Nossa Senhora 

Aparecida. 

   Portanto, estamos falando o tempo todo de relações que se estabelecem. Etienne 

Samain em seu mais recente livro: “Como pensam as imagens” (2012) utiliza-se de uma reflexão 

de Gregory Bateson sobre circuitos de relações e informações. Quando questionado se os 

computadores pensam? Bateson é taxativo em dizer que não e indagar será que o cérebro 
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humano pensa? Queria mostrar que o que importa é o circuito, a circulação de informação e que 

nem o computador, nem o cérebro, nem coisa alguma age ou pensa se não estiver em relação. 

Assim, venera-se, adora-se ou odeia-se e se tem horror a uma imagem caso seja 

estabelecido um contato, uma relação com a mesma. Dessa forma tanto iconófilos quanto 

iconoclastas também não fogem a esta “regra”, ou seja, estabelecem algum tipo de relação com 

os ídolos. 

 

V.V O nó cego da promessa: receber 
 A partir do que viemos discutindo até agora, fica mais claro que a promessa é um dos 

elementos da devoção, esta que é plural, jamais fechada ou fixa e imóvel. Assim, o que muitas 

vezes interfere na engrenagem desta circulação é o receber, a graça. Pois quando se trata o “dar, 

receber e retribuir” como uma fórmula, logo se percebe que a graça, o ato de receber do Santo, 

nem sempre funciona nesta ordem e que o tempo de espera pode ser longo ou a graça pode nem 

ao menos ser alcançada. Assim, a promessa é bem mais complexa, pois envolve espera, mas 

jamais dúvida. Como mostra Menezes (2004): a relação da devoção - e acrescento eu, da 

promessa - não é automática, muitas vezes pode-se atingir uma graça sem se ter pedido, outras 

vezes pode-se esperar a vida por uma graça e que talvez nunca venha a acontecer. Para desatar 

este nó, devemos entender a promessa como uma circulação bem maior de relações e interesses 

entre coisas, santos e homens.    
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VI Gift’s Methodology:  
ou, sobre o envio de cartas e fotografias 
 

Quem escreve? Para quem?  
E para enviar, destinar o quê? 

Para que endereço?  
(...) 

4 de junho de 1977. 
Continuei este vaivém.  

Depois saí para comprar selos... 
O que me impele a lhe escrever o tempo todo? 

(...) 
3 de setembro de 1977. 

Juro a você que a enviei, e até mesmo com o endereço do expedidor atrás. 
Deve ser possível , portanto, retorná-la para mim, e a prova será retirada. 

Nesse meio-tempo, você fez a reclamação oficial? 
(...) 

Por mais que você tome todas as precauções da terra, 
Recomende seus envios, com acusação de recebimento, cifre, lacre, 

Multiplique os esconderijos e os envelopes, até mesmo, em caso extremo, 
não envie sua carta, fique com ela, a coma, bem, de antemão, ela é interceptada. 

 
(Jacques Derrida) 

 
 

 
 

Cartas que foram enviadas aos devotos de Nossa Senhora Aparecida 
2012 
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 Toda a metodologia deste trabalho foi se desenhando durante o processo da pesquisa. A 

princípio, a metodologia seguida era “fazer trabalho de campo”. Mas o que seria este “fazer 

trabalho de campo”? Como produzir aproximações e relações? Havia levado para a cidade de 

Aparecida do Norte, no início de 2012, uma câmera, mas com o simples objetivo de registro 

etnográfico na intenção de uma futura ilustração de meu texto. Porém, ao longo das relações 

estabelecidas foi surgindo o desejo de retribuir de alguma forma as longas conversas ou os 

poucos minutos de prosa com cada devoto. Sendo assim, depois que tirava a fotografia do devoto 

solitário ou de sua família, perguntava se desejavam que eu enviasse as fotos. A maioria das 

pessoas perguntava: “- Mas quanto é?”. Explicava eu que não haveria custo algum, que era uma 

retribuição pela disponibilidade de terem participado da pesquisa, uma forma de agradecimento. 

Ou seja, com o passar do tempo percebi que minha metodologia era construída a cada dia na 

interface com cada devoto e romeiro. E mesmo com os padres com os quais conversei, gravei as 

entrevistas e fui entregar a cada qual um cd com as gravações. 

 E vejo que esta questão do envio das fotos com as cartas de agradecimento se juntava a 

outra metodologia, ou seja, das maneiras de emersão e submersão das memórias, mais 

especificamente das lembranças, através das imagens. Assim, esta metodologia que era mais um 

mosaico que contava com memórias espiraladas e muitas e muitas cartas, que no futuro também 

fariam parte desta memória em formato de espiral, pertencente tanto aos devotos quanto a mim, 

foi se transformando em um jeito de pesquisar, um modo de fazer o ofício, notado apenas no 

processo, jamais planejado em um projeto metodológico. Segundo Jean-Pierre Vernant (1991): 

“... citando as palavras de Marcel Granet, que nos chegaram por Georges Dumézil: ‘O método é 

o caminho depois de percorrido’.” (pág. 10). Depois notei que tais imagens não serviam como 

meras ilustrações da devoção, mas a própria imagem da devoção, sendo tão essências como o 

texto nesta pesquisa.  

E o que eu pensava ser um trabalho de certa simplicidade, transformou-se na própria 

“Babel”, pois a maioria dos devotos não sabiam seu CEP e alguns, como Dona Almerinda, só 

sabiam explicar de forma localizada e estrita, sem mencionar municípios ou distritos. Saí de 

Aparecida do Norte com uma lista de endereços pela metade. Passei dias na página da Internet 

dos Correios, alguns endereços não constavam no site. Minha vida se transformou na impressão 

de três fotos para cada devoto: uma da Santa Aparecida, outra do Santuário em uma visão 
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panorâmica e a última do devoto, muitas das vezes na própria “Sala das Promessas” ou na 

“Capela das Velas”.  

Depois de muita dificuldade, comecei a receber os primeiros emails de agradecimento 

tanto das fotografias enviadas por este suporte quanto pelas enviadas pelos Correios e também 

agradecimentos vindos por mensagens (MSN) de celulares. Além de trocar emails com os 

romeiros de 2011: o casal Diego e Camila e Flávia, quem me emprestou o “Diário de Fé”. 

Lembro-me que esta prática começou em dezembro de 2011, quando mandei cartões para todos 

meus companheiros da Romaria de São José. 

Certo dia, chegando em casa, ainda para fora, tentando abrir a porta, tocava o telefone, 

era seu Valdir e seu amigo, dois senhores que pediram para eu tirar uma foto. Ligaram de Belo 

Horizonte bastante emocionados, comovidos e oferecendo pouso quando eu passasse por lá 

(mesmo lá sendo “minha casa”). Senti-me satisfeita, na verdade senti a retribuição. Em todas as 

cartas que enviava deixava todos meus contatos: email e telefones. Assim, dizer que não 

esperava algum agradecimento, seria mentira, afinal, eu havia construído o meu trabalho a partir 

de uma metodologia da economia do dom, da troca. De muitas pessoas não esperava respostas 

pela precariedade das condições financeiras ou pela idade avançada. Logo no início de 2012, a 

primeira e única carta que retornou ao meu endereço, a carta que havia sido enviada a José 

Tenório Sobrinho de Osasco, indicando que o número não tinha sido encontrado. Depois com 

mais vagar, notei que eu mesma não havia colocado o número. Esta volta me serviu de alerta, 

pois apesar de todo esmero colocado naquelas cartas, algumas muito bem poderiam ter sido 

“interceptadas” como bem disse Jacques Derrida (2007). Quando reencontrei com Dona 

Almerinda em Aparecida fiquei sabendo que os Correios não tinham entregado a carta 

endereçada a ela, uma acompanhante explicara-me que o sítio onde a senhora morava era longe e 

os Correios não entregavam, a pessoa precisava buscar a correspondência, assim a carta deveria 

estar retida no posto de atendimento dos Correios, mas que ela tentaria achar a carta e passar às 

mãos de dona Almerinda.  

Comecei a perceber que esta circulação era muito mais complexa do que eu imaginara, 

algumas cartas poderiam voltar, serem interceptadas ou se perderem. A princípio, aquele 

pensamento me incomodou bastante, pois estava eu mandando cartas com fotografias para os 

rincões mais afastados deste Brasil, porém, depois de algum tempo, muito mais tranquila, 

percebi que o mais interessante era colocar tais palavras e imagens para circularem, mesmo que 
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estas se perdessem ou não chegassem ao local do destinatário, pois esta era mesmo a realidade da 

economia da troca. E revendo o diário de campo, percebi que também eu me esqueci de enviar 

fotografias prometidas a alguns devotos, uma ingratidão da minha parte? Pensei em apenas um 

deslize, mas seria mesmo apenas um esquecimento, não teriam os devotos esquecidos ficados 

chateados e na expectativa da carta com as fotografias que nunca chegaram? Percebi isto, pois 

muito chateada fiquei quando passei três dias editando as fotos para “Os Cavaleiros de Nossa 

Senhora”, com todo esmero editei 180 fotos, fiz carta, embalei em saquinho de presente e a capa 

do DVD tinha inclusive a imagem da Santa Aparecida. Enquanto eu estava fazendo, ansiosas, as 

filhas do responsável pela romaria me ligavam e escreviam o tempo todo, quando mandaram 

buscar por intermédio de um motoboy, fez-se um completo silêncio. Dias depois escrevi para 

perguntar se havia chegado o DVD e se tinham gostado. Confirmaram a chegada, agradeceram e 

se desculparam de não terem respondido antes pelo excesso de trabalho. 

Portanto, estes são alguns exemplos de como este tipo de metodologia é rica e está de 

acordo com a ideia da troca, ou seja, compatível com todo o formato da pesquisa, mas a não 

retribuição poderá gerar mal-estar de ambos os lados, tanto do devoto quanto do antropólogo na 

medida em que as conversas de antes e o envio de cartas e fotografias geram vínculos, relações 

de afeto ou de contragosto. Pois as conversas passadas e estes objetos enviados são elementos 

que constroem relações e laços afetivos. 

 
O homem está afetivamente presente no mundo. A existência é um fio contínuo de 
sentimentos mais ou menos vivos ou difusos, os quais podem mudar e contradizer-se com 
o passar do tempo e de acordo com as circunstâncias. (...) O sentimento é a tonalidade 
afetiva aplicada sobre um objeto, a qual é marcada por sua duração e homogênea em seu 
conteúdo senão em sua forma. O sentimento manifesta “uma combinação de sensações 
corporais, de gestos e de significados culturais apreendidos por intermédio das relações 
sociais”. A emoção é a própria propagação de um acontecimento passado, presente ou 
vindouro, real ou imaginário, na relação do indivíduo com o mundo. (LE BRETON, 
2009, págs. 111 e 113). 
 
 

Ou seja, nesta metodologia da economia das trocas existem os agradecimentos, os 

esquecimentos, o fortalecimento de laços afetivos e também perdas. Algumas cartas saem da 

circulação e se perdem ou não são retribuídas. Outras são inesperadamente recebidas como a 

carta enviada, via SEDEX, à minha residência por Maria Helena Chartuni, restauradora da Santa 

Aparecida a qual entrevistei em março de 2012, retribuindo uma carta enviada por mim. A carta 
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recebida vinha com frases cheias delicadeza e emoção. Sem contar o pingente de Nossa Senhora 

Aparecida que recebi de presente de seu Antônio e o belo desenho do restaurador da Basílica 

Velha, Jean Dias Gomes. Quando me fui embora da cidade dei regalos aos funcionários do Hotel 

Recreio e a alguns amigos e “informantes”/interlocutores do Santuário. Trocando afeições, 

regalos e também contragostos foi se desenrolando esta metodologia, que é muito mais um 

processo, sempre em andamento do que algo fixo e seguido dos velhos manuais. Uma 

metodologia da economia da troca que conta com o imprevisto, mal-estares e construção de 

fortes laços de afeição, um método que também me permitiu, fazendo referência (novamente) ao 

antropólogo Roberto DaMatta, a ter anthropological blues.         

 

 
Cartas enviadas a devotos 

2012 
 

 
Cartas enviadas a devotos 

2012 
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Carta de Amarildo endereçada a mim,  

organizador da Romaria à pé de São José dos Campos até Aparecida 
2012 

 

 
Carta enviada a mim por Maria Helena Chartuni (restauradora) 

2012 
 

 
 

Presente recebido: retrato desenhado por Jean Dias Gomes (restaurador) 
2012 
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 Recebi alguns emails de agradecimento, dentre eles um dos mais comoventes foi o de 

Moacir e Márcia, encontrei-os dentro da Igreja de São Benedito, estavam tão encantados e 

emocionados, sem perguntar nada me ofereci para tirar umas fotografias deles, tinha a intuição 

de que aquele momento era único e especial para ambos. Moacir perguntou: 

 
Moacir: - Quanto é cada foto? 
 
Eu:- Nada, não cobro, estou na verdade fazendo uma pesquisa, é só me passar o endereço 
da casa ou do email. 
 
Moacir: - Queremos que tire uma foto nossa sim, não vai cobrar nada? 
 
Eu: - Não... 
 
Moacir: - Muito obrigado! 
 
 

 Na própria cidade de Aparecida, enviei as fotos para o email de Moacir e recebi a 

seguinte resposta: 

 

Boa tarde, 
Denise, sua passagem em nossas vidas é a confirmação de que anjos existem; somos 
pessoas de hábitos simples. Minha esposa está em tratamento oncológico (CÂNCER DE 
MAMA) há dez anos. Temos um casal de filhos e mesmo com a rápida evolução da 
doença e as grandes dificuldades que o mundo apresenta, buscamos forças na nossa 
espiritualidade e cruzamos com anjos como você. Obrigado, que Deus ilumine seus 
caminhos. Recebemos suas fotos, não temos como retribuir. Abraços e beijos sinceros da 
FAMILIA MOACIR E MARCIA.  
 
 

 E por falar nesta metodologia que envolvia tirar fotografias e enviá-las aos devotos sem 

nenhum custo para aqueles com os quais conversei, muitas vezes sentia um olhar arredio dos 

fotógrafos que trabalhavam de frente para a Basílica Velha. No dia em que tirei as fotografias d’ 

“Os Cavaleiros de Nossa Senhora”, senti um olhar “torto” do fotógrafo que negociava o preço de 

uma foto com o responsável pela romaria, enquanto eu tirava várias fotos e combinava quando e 

para qual email mandar, sem custo algum, afinal se tratava de uma pesquisa. Seu Fernandes, que 

já havia tido mais que dois dedos de prosa comigo já havia assuntado tudo. 

 

Seu Fernandes: - Você tira muita foto daqui né, te vejo tirando foto da Igreja todos os 
dias... 
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Eu: - É sempre estou aqui tirando fotos dos devotos. 
 
Seu Fernandes: - Mas não é para vender não né... eu vejo... 
 
Eu: - Não, é para minha pesquisa na Universidade, não posso cobrar. Mando as fotos para 
àqueles com os quais conversei e se interessam em terem as fotografias. 
 
Seu Fernandes: - Ah! Eu bem que vi... é trabalho de escola... 
 
Eu: É.  
 

 Apesar das pequenas faíscas, entendo estes conflitos cotidianos do trabalho de campo, 

alguns dos fotógrafos apenas queriam demarcar sua posição, uma certa autoridade na praça.      

Os imprevistos são negociados com estratégias e explicações aos pequenos e diretos 

interrogatórios feitos a mim, por exemplo: “Quem eu era? De onde vinha? Por que tirava tantas 

fotos?”. Respondia todas as perguntas, explicando inclusive o intuito da minha pesquisa que era 

acadêmica. Mas, apesar de destrinchar uma argumentação, acabava por ser vista como sendo 

uma jornalista. Ainda mais utilizando o crachá de Imprensa do Santuário Nacional. Conflitos, 

imprevistos e peripécias de uma metodologia que tem por objetivo ser movente e promover 

circulações várias: de pessoas, imagens, recordações, falas e objetos.  

 Portanto, as imagens captadas não são meras ilustrações deste trabalho, são tão 

importantes como o texto na medida em que a pesquisa se deu através, por e sobre imagens, ou 

seja, a captação das imagens me deixou mais atenta às qualidades (características), movimentos e 

agências das imagens que estudava. Através de minhas imagens compreendi a imagem Outra, 

que não a minha, mas agora depois de captada, também minha.  
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VII Crepúsculos de uma História 
       ou hi(e)stórias crepusculares  

Todas as religiões reverenciam o mendigo. 
Pois ele documenta que espírito e fundamento, 

consequências e princípios, 
em uma questão sóbria e banal quanto sagrada e vitalizante, 

como era o dar esmolas, 
faltam vergonhosamente. 

  
(Walter Benjamin) 

 

 
Peça de cera, ex-voto, escrito Sonia Menezes 

Loja “Casa das Velas” 
29 de janeiro de 2012 

 
 

Diante de tantas observações, tantas conversas em trabalho de campo, seja na estrada e 

principalmente em Aparecida do Norte. A despeito do que se possa vislumbrar, as hi(e)stórias 

não são conectadas, convergentes e concordantes. Assim, falso ou verdadeiro, muitos dos causos 

levam de importância não o selo impresso do regime da veracidade ou da mentira, da falsidade. 

Aqui se vale mais sobre os muitos discursos que existem sobre a cidade. Uma História – 

institucional – que logo se depara com uma historiografia menor (como diria Richard Cobb em 
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1976). Ou seja, a história do cotidiano, das pessoas, dos faits divers. Mas uma história que lida 

não com um fio reto, contínuo e linear, de datas e grandes acontecimentos, mas uma hi(e)stória 

que vaga por rastros, marcas e pó. Uma história que não pode ser completada na sua 

impossibilidade mesmo de sê-la, de armar todo o quebra-cabeças. Diria que é uma história mais 

real que o real, mais real que o Rei. 
 

Caso seja possível considerar o ato de contar história uma das atividades mais 
inerentemente humanas, as pistas deixadas por homens e mulheres, no entrecruzamento 
do verdadeiro, falso e fictício, merecem sagrado respeito. Poucos atentam para este fato 
como Carlo Ginzburg, um dos atuais grandes nomes da intelligentsia ocidental que se 
preocupa em fazer história investigando os interstícios do verdadeiro e do falso na vida 
das pessoas – por mais ordinárias que sejam. (RODRIGUES, 2008, pág. 1) 
 
 

 Pois bem, o fato é que em Aparecida do Norte ouvi e me aproximei da História com H 

maiúsculo, mas impossível não perceber as fendas e não abusar ser vouyer de causos contados na 

reclusão, no máximo do segredo, ou então dourados como se doura a pílula. Sendo assim, 

nomeio estas hi(e)stórias nem de verdadeiras ou falsas, mas uma hi(e)stória crepuscular, cheia de 

neblina mas que é contada e ouvida aos cochichos pelas gentes que transitam pela cidade e pelo 

Santuário: uma hi(e)stória cheia de neblina, uma hi(e)stória vista através de várias e pequenas 

fendas, gosto de pensá-la nem como fato dado, nem como falso dado, apenas como uma 

hi(e)stória crepuscular ou crepúsculos de uma História.  

 
Os gregos contam que Teseu recebeu de presente de Ariadne um fio. Com esse fio Teseu 
se orientou no labirinto, encontrou o Minotauro e o matou. Dos rastros que Teseu deixou 
ao vagar pelo labirinto, o mito não fala... Há muito tempo trabalho como historiador: 
procuro contar, servindo-me de rastros, histórias verdadeiras (que às vezes têm como 
objeto o falso). Hoje nenhum dos termos dessa definição me parece (“contar”, “rastros”, 
“histórias”, “verdadeiras”, “falso”) algo óbvio. Quando comecei a aprender o ofício, pelo 
final dos anos 50, a atitude que prevalecia na academia era completamente diferente. 
Escrever, contar a história não era considerado um tema de reflexão sério. (GUIZBURG, 
2007, pág. 7). 
 

 Creio que o ponto ao qual Carlo Cuinzburg indica como sendo de extrema importância é 

o fato de existiam fatos e dados considerados verídicos e falsos quando começou no ofício de 

historiador, revela inclusive que as fontes narrativas continham um caráter subjetivo que deveria 

de certa forma ser “purificado”. Penso que seja por isso que Guinzburg afirme que termos como 

história, verdadeiro e falso são menos óbvios hoje do que já foram antes. Portanto, também a 
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antropologia deve escarafunchar estas fendas que jamais criarão o real propriamente dito, mas 

que mostram rastros que podem ser tecidos com fios. Desta forma, a presente dissertação 

pretende fugir ao que Guinzburg chamou em um dos seus ensaios “O inquisidor como 

antropólogo”, fala de uma “essência antropológica” no confronto das culturas num momento de 

inquisição: “O impulso dos inquisidores no sentido de buscar a verdade (a verdade deles, 

naturalmente) nos legou uma documentação extremamente rica, decerto, mas profundamente 

distorcida pelas pressões físicas e psicológicos que caracterizavam os processos de feitiçaria” 

(2007, pág. 284). O que se quer deixar claro aqui é que este texto não busca verdades ou 

mentiras, apenas através das fendas, descobrir rastros (verídicos ou não) traçar linhas e contar 

uma hi(e)stória dentre as milhares de possibilidades que existem. 

 Portanto, nos meses que passei em Aparecida do Norte, comecei a perambular por entre 

as Histórias Institucionais, do Museu, mas também a olhar através das fendas e a perseguir os 

rastros deixados pelos passantes, pelos trabalhadores e devotos e moradores da cidade em 

trânsito. Lembro-me inclusive de Wilson Trajano falando dos rumores que guiaram sua pesquisa 

em Guiné-Bissau, África. Portanto, abro o livro de hi(e)stórias crepusculares. Que muito antes 

foi aberto por Rubém César Fernandes (1994) com os crepúsculos de uma História, quando 

apontou que a construção do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida numa região do 

Sudeste do país, mais rica que as demais regiões e distante de outros centros de devoção, a 

princípio, não comoveu e nem moveu tantos devotos a seguirem para a cidade de Aparecida. 

Mostra Fernandes como foi realizado seguidamente um jogo de articulações políticas e sociais 

para Aparecida se tornar o que é hoje. E, que mesmo assim, muitos devotos ainda continuam a 

seguir os santos de devoção de suas regiões afastadas. O autor revela assim Aparecida para além 

de uma Santa adorada, mas uma Santa arquitetada para servir de goma unificadora de um Brasil, 

uma Santa identidade do país, uma Padroeira. Se pensarmos para além da bela devoção, 

Aparecida é padroeira de interesses políticos e sociais de um Brasil que se centra no Sudeste do 

país e muito se esquece de seus lugares e fronteiras afastados. Assim sendo, a Santa Aparecida 

do povo/a Santa popular  é uma santa diferente da Santa Aparecida Padroeira do Brasil 

idealizada por negociatas de redes sociais e políticas.      
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VII.I Mendigos e ambulantes proibidos!7
 

 
Em seu livro “O Sertão das Romarias: Um estudo antropológico sobre o Santuário de 

Bom Jesus da Lapa – Bahia” (1996), Carlos Alberto Steil discorre sobre uma interessante disputa 
entre a prefeitura da região de Bom Jesus da Lapa e o clero pelo espaço comercial da cidade, e 
mostra que o clero acusa a prefeitura de explorar financeiramente as romarias, e a prefeitura por 
sua parte faz o mesmo. Mas o que mais chama atenção é uma passagem em que Steil se debruça 
sobre os documentos oficiais: 

 
Um outro espaço onde se pode observar a disputa pelo legado do Bom Jesus é o dos 
documentos oficiais, produzidos pelos órgãos do governo do Estado, responsáveis por 
fazer diagnósticos sobre a realidade social da região e por apresentar alternativas para o 
seu desenvolvimento. Imbuídos de uma ideologia modernizadora, estes documentos 
geralmente associam a romaria ao atraso e responsabilizam o clero pela manutenção do 
status quo e por explorar o misticismo religioso do povo. Uma citação de um trecho do 
documento da SEPLANTEC (Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia do 
Estado da Bahia) mostra como os mesmos argumentos acionados pelos moradores podem 
ter uma conotação analítica. 
 

“As romarias são uma amostra da grande pobreza da região, atraindo pedintes, 
velhos, doentes, aleijados, ambulantes, comerciantes, pessoas que sabem lucrar com 
este tipo de atividades, explorando a caridade, a ingenuidade, a piedade 
circunstancial e episódica dos que vêm em busca de benção do Santo. (...) É a festa 
da miséria, do desespero, do desespero, dos desencantos e esperanças, da caridade 
episódica. A cada festa aumenta o patrimônio do Santuário e diminui o peso nas 
consciências dos que se acreditam pecadores.” (SEPLANTEC, 1974). (STEIL, 1996, 
págs. 78 e 79).              

  

 Porém, em Aparecida do Norte, mesmo no dia da Santa, não encontramos miseráveis 

jogados pelas ladeiras com seus canequinhos com aquele contínuo ritmado de moedinhas, 

doentes mostrando suas escaras e pernas com “gota”, nem crianças descabeladas e chorando e 

mendigando. Existem muitos pobres devotos e romeiros, mas não miseráveis que vão em direção 

ao templo pedir, implorar, mostrar a miséria do mundo para os devotos. Como também não 

existem ambulantes vendendo lanches ou quinquilharias baratas. Só fui notar tal fato quando 

observei um cadeirante e um colega a empurrar sua cadeira pedindo ajuda na porta da Basílica 

Velha, quase que de maneira tímida. A partir, deste momento comecei a me questionar como em 

um Santuário de “dimensões de um Vaticano” não havia pedintes ou ambulantes? Todos que 

vendem qualquer coisa por lá, usam um colete vermelho, são os autorizados. E para cada 
                                                 
7  Referência ao título de um dos textos de Walter Benjamin: “Obras Escolhidas II: Rua de Mão única” de 1995, 
Editora Brasiliense.  
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miserável ausente, uma grande equipe de guardas do Santuário com motos a percorrer todos os 

cantos do mesmo. Afinal, o Santuário me parecia muito mais um lugar para doar dinheiro do que 

para pedir. Há um cofre que fica bem embaixo da Santa, aliás, há cofres e pedidos de doação por 

toda parte dentro da Basílica, não há quem passe por sob a Santa e não coloque moedas e notas 

ali. Porém, este texto não pretende criticar a campanha da Basílica de doação, pessoas pobres 

participando de campanhas para ampliar o Santuário ou reformar a cúpula para a chegada do 

Papa Bento XVI e para a comemoração na data de 2017 do achado da Santa nas águas do Rio 

Paraíba do Sul. Esta questão não é questionada aqui, pois a maioria que contribui se sente parte 

da construção da “Casa da Mãe”. O que se questiona é a blindagem feita aos miseráveis e 

pedintes. Em todas as comemorações e festas populares dos santos, lá estão eles. Em Barcelona, 

em 2011, vivenciei o choro histérico das mães catalãs, durante a Semana Santa, em frente a 

“Catedral de Barcelona”, algo estridente e enlouquecer misturado ao barulho das moedas 

batendo nas latas velhas e enferrujadas.          

 Melhor exemplo, durante toda a infância e juventude morei na cidade de Belo Horizonte, 

uma das cidades do Brasil que tem uma Igreja de São Judas Tadeu, que tem a data de 

comemoração em 28 de outubro. Porém, como é bem conhecido pelos devotos, todo dia 28 é dia 

de São Judas. Durante toda a juventude presenciei senhoras elegantes tentando entrar na Igreja e 

uma fileira de doentes e miseráveis banguelas com suas caras de sofrimento, misturando-se a 

ambulantes que vendiam fitas, terços, santos, etc.  

 Portanto, é claro, observando com vagar e durante vários dias, que pedintes e ambulantes 

não autorizados são coagidos a não perturbarem os devotos, nem mesmo são permitidos no 

cenário. Quando fui entrevistar o padre Valdivino perguntei a respeito desta questão, ele de 

forma diplomática resvalou para a questão de uma Igreja caridosa, mas quase num ato falho 

revelou que deixar miseráveis e ambulantes não seria bom para ambiente e para o devoto que vai 

pagar sua promessa e descansar. 

 

 Eu: - Uma pergunta que eu queria fazer, eu sou de Capelinha, interior de Minas Gerais, 
mas fui para Belo Horizonte. Lá eu morava do lado da Igreja de São Judas Tadeu, é uma 
festa grande, mas não como aqui. Eu vejo por lá muita mendicância.  
 
Pe. Valdivino: - Sim... 
 
Eu: - Muitos mendigos, muitos doentes. Creio que em Guadalupe também seja assim.         
E aqui, na festa, não sei se reparei errado, mas eu não vi. E geralmente lugares de 
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devoção tem gente que vai para pegar esmola e os doentes espalhados. Aqui não tem ou 
se dá de outra forma? Porque eu não reparei. 
 
Pe. Valdivino: - Aqui se dá de outra forma. No período de grande movimento, você vai 
ver que nos arredores, fora dos muros do Santuário, você vai ver pessoas pedindo, 
abordando outras pessoas. E principalmente aquelas pessoas que você vê vendendo coisas 
em nome do Santuário, vendendo fitinha, vendendo santinho em nome do Santuário... 
Isso é muito forte. Agora pessoas pedindo é...é... isso é muito raro até porque aqui dentro 
do território do Santuário nós temos o pessoal da guarda... Não que a gente tira! A gente 
acompanha, se vem uma pessoa e ela tem necessidade, a gente orienta, a gente tem a 
assistência social do Santuário que acompanha. Se tem a necessidade da doação de uma 
cesta básica a gente faz a doação de cesta básica para a pessoa, entendeu?!  
 
Eu: - Porque isso já era uma coisa que eu já estava notando fazia algum tempo... 
 
Pe. Valdino: - Agora, quando a gente percebe que são pessoas que querem agir de má-fé, 
que querem aproveitar do romeiro, aí a gente já toma alguma atitude né,de orientar, de... 
até mesmo pedir que não faça uso desse espaço, para respeitar também o romeiro. Que... 
o romeiro vem e ele quer ter liberdade para prestar seu culto, sua romaria. Então acredito 
que é assim um pouco é... é, é... não é aconchegante, você chegar e vem um e pede, vem 
outro e pede. Por isso que o Santuário tem uma preocupação com essas pessoas, por 
exemplo, vem uma pessoa e de repente se perdeu da sua romaria, não tem condições de 
voltar para casa, o Santuário paga a passagem, coloca no ônibus se for o caso, manda de 
volta. Então, nós temos uma preocupação com as pessoas que necessitam realmente. Em 
Aparecida nós temos obras sociais voltadas para essas realidades como o “Projeto Pensa” 
que acompanha crianças carentes, dá uma formação musical, dá cursos. Temos “A Casa 
do Pequeno” que acompanha famílias carentes... 
 
Eu: - Ah! Eu vi... 
 
Pe. Valdivino: - Entendeu... talvez pelo fato de o Santuário se preocupar com o lado 
social, com os que mais necessitam, nós não temos tanto pessoas no Santuário nesse 
sentido: pedindo esmola, ajudas.       

  

 Não quero de forma alguma colocar o padre Valdivino como vilão da hi(e)stória, mas 

mostrar como as coisas se dão no Santuário quando se referem a determinadas questões e como 

os representantes eclesiásticos compram o discurso da Instituição. Quando o padre me fala que 

tentam afastar pessoas que querem se aproveitar dos romeiros, penso: quem afinal são estes 

aproveitadores? Não veria a Instituição que o que ela chama de raridade , os pedintes e a 

mendicância na História, voltando a Benjamin, este estado de exceção pontuado pela Igreja é a 

regra.  Diz Guimarães Rosa em uma passagem de “Grande Sertão: Veredas”: 

 

Vendo assaz, se espantava da seriedade do mundo para caber o que não se quer. Será 
acerto que aleijões e feiezas estejam bem convenientemente repartidos, nos recantos dos 
lugares. Se não, se perdia qualquer coragem. O sertão está cheio desses. Só quando se 
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jornadeia de jagunço, no teso das marchas, praxe de ir em movimento , não se nota tanto: 
o estatuto de misérias e enfermidades. (2001, pág. 75).  

   
 Ou seja, em Aparecida a doação e as ofertas em dinheiro servem bem à Instituição, mas o 

“Deus lhe pague” não é usado para o esmolar do “pobre cristão”.   

 

VII.II Santuário “embarga”promessa 
  A Santa Azul do morro, da família Fernandes, segundo Lourdinha, já foi obra 

embargada pela justiça. Conta ela que o Santuário não gostou de ter uma família construindo a 

maior Nossa Senhora Aparecida da cidade. Contou que a obra ficou parada durante dois meses, 

revelou que sua prima teve que provar que estava doente e que aquilo era uma promessa para 

Nossa Senhora. Lourdinha e Júlio contam que foi uma briga com advogados. Lourdinha 

continua: 

 
 Lourdinha: - E agora, eles (se referindo à alta hierarquia do Santuário Nacional de 
Aparecida) estão querendo tirar a nossa caixinha daqui, porque aqui a pessoa doa se 
quiser e o quanto quiser. E a gente não vende fitinhas não, a gente dá as fitinhas e fala 
para os devotos amarrarem em algum lugar da Santa e fazer três nós que são três pedidos. 
 
 

 Em hi(e)stórias crepusculares nada é verdadeiro ou falso, são versões da mesma moeda, 

porém é fato que a Santa de 17 metros desperta a curiosidade de todos que estão no Santuário, 

achando inclusive que o local é o “Mirante” do qual os padres falam durante as missas. Mais 

uma vez a Instituição enciumada com os seus Zés-do-Burro que se despojam de tudo o que têm 

por Nossa Senhora e não pela Igreja?    

Zé 
 

Padre, eu não andei sessenta léguas para voltar daqui. 
 O senhor não pode impedir a minha entrada.  

A igreja não é sua, é de Deus! 
 

Padre 
 

Vai desrespeitar minha autoridade? 
 

Zé 
 

Padre, entre o senhor e a Santa Bárbara, eu fico com a Santa Bárbara. 
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Padre 
 

(Para o Sacristão). Feche a porta. Quem quiser assistir à missa que entre pela porta da sacristia. 
Lá não dá para passar essa cruz. (Entra na igreja). 

A Beata entra também apressadamente, atrás do Padre. 
O Sacristão, prontamente, começa a fechar a porta da igreja, enquanto Zé-do-Burro, no meio da praça, 

nervos tensos, olhos dilatados, numa atitude de incompreensão e revolta, 
parece disposto a não arredar o pé dali.  

 
(...) 

 
CAI O PANO LENTAMENTE 
(DIAS GOMES, 2010, pág.70) 

 
 
 

VII.III O sumiço de ex-votos: 
 “Onde estão as cabeças que eu acabei de colocar aqui?” 
 
 
 Em março de 2011, a primeira vez que fiquei um tempo maior em Aparecida do Norte, ao 

meio dia de uma quarta-feira vi dois rapazes chegando com velas de metro, saindo de uma 

Kombi escrito Sacrarium. Perguntei se poderia visitar a fábrica, mas neste momento era apenas 

uma curiosidade, me deram um telefone. Falei com secretárias, diretores, pediram o projeto de 

pesquisa, queriam saber se era jornalista. Depois de muito perguntarem, permitiram minha visita, 

o que estranhei era o endereço, não era o mesmo que os rapazes tinham me dado. Como não 

sabia muito bem onde era o local peguei um táxi. Cobrou-me dez reais para me levar no lugar 

combinado, na verdade só atravessar a linha férrea, não chegaria a três reais. O importante foi o 

papo que levamos. Ele me falou que eu que estudava festa de santo, tinha que ir para a Festa de 

São Benedito, que era muito maior e bonita do que a festa de Aparecida. Comentei com o taxista 

-  era um jovem rapaz, que por sinal, não voltei mais a encontrar nas outras estadas na cidade  – 

da dificuldade que eu estava tendo de ter uma permissão para visitar a fábrica. 

 

O taxista: - Deve ser que eles não querem que você vá lá pelas coisas erradas que tem 
por lá... 
 
Eu: - Como assim? Quais coisas erradas? 
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O taxista: - Lá tudo é feito com vela reutilizada, fazem vela nova com vela queimada 
dos outros. 
 
Eu: - Ah, sim; isso não só eu sabia como muitos dos devotos e romeiros, o Santuário 
tinha uma forma de reciclar a parafina, não me causou susto. 
 
O taxista: - Olha moça, a cidade é muito boa, mas também tá cheia de coisa errada. 
 
 

 Chegamos ao lugar, era apenas um Show Room, expliquei que eu queria ir à fábrica, mas 

não me autorizaram. Disseram-me por alto que já havia ocorrido problema com um jornalista 

que falou coisas não verdadeiras sobre a fábrica. Achei aquilo tudo muito estranho, mas tinha 

que voltar para São Paulo. Quando voltei em 2012, algumas coisas me chamaram atenção. 

Estava na “Capela das Velas”, uma senhora colocou uma perna de cera, virei para conversar com 

ela e a perna já não estava mais lá. Comecei a reparar que todas as peças de cera que eram 

colocadas pelos devotos na “Capela das Velas” desapareciam rapidamente. Porém, não havia 

dado tanta importância ao fato. Até que em fevereiro de 2012, um casal colocou duas cabeças no 

na “Capela”, voltaram segundos depois e o homem muito nervoso perguntou: “- Onde estão as 

cabeças que eu acabei de colocar aqui?”; como todos olharam surpresos, um funcionário veio 

correndo interceder e mostrar que as cabeças estavam guardadas atrás do velário. O rapaz se 

irritou, disse que queria que suas cabeças de cera ficassem exatamente onde estavam. Demandou 

uma explicação, o funcionário desconversou. Passou-se um bom tempo, fui à loja “Casa das 

Velas” fotografar os ex-votos, vi algumas peças separadas, uma peça, um pé de cera onde estava 

escrito o nome de uma mulher: “Sonia Menezes”. Primeiro pensei em algum tipo de vandalismo, 

mas como um click lembrei das peças que desapareciam rapidamente da “Capela das Velas”. 

Sabia eu que muitas das peças entregues na “Sala das Promessas” iam para o Bazar para serem 

vendidas a um preço módico para pessoas menos abastadas. Mas será que aquelas peças que 

sumiam poderiam de alguma forma voltar para a própria loja. Talvez aquele nome tenha sido 

escrito por uma devota em seu ex-voto. Lembrei-me do taxista de 2011 dizendo: “- Moça, aqui 

uma coisa que vale um real é revendida e repassada até chegar a um milhão”. 

 Quando visitei a fábrica Sacrarium tive a impressão que a produção e o espaço da 

fábrica eram muito pequenos para a demanda das duas lojas do Santuário. Porém estas são 

apenas hipóteses envoltas em névoas, juntando o que foi ouvido ali e visto aqui, mas de fato não 

é uma questão para se provar ou não, de acusar ou não. Estas linhas mostram apenas como 
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algumas das coisas que se veem e se ouvem em campo podem formar um quebra-cabeças 

faltando muitas peças para o entendimento de quem observa. Ou seja, apenas mais uma 

hi(e)stória crepuscular. 

  

VII.IV Trabalhos de Subsolo 
  Diz Benjamim (2005):  

Trabalhos de Subsolo 
Em sonho vi-me em uma região erma. Era a praça do mercado de Weimar. Ali eram feitas 
escavações. Eu mesmo raspei um pouquinho na areia. Então apareceu a ponta de uma 
torre de igreja. Extremamente alegre pensei comigo: um santuário mexicano do tempo do 
pré-animismo... Acordei rindo. (pág. 26). 
 

 
 De tanto olhar as mesmas coisas, pode-se ficar cego ou ver para além das vidraças muitas 

piscadelas de objetos que para muitos são inanimados. Nos dois primeiros meses do ano, passava 

em frente a Santa Aparecida todos os dias, olhava a relação estabelecida entre ela e seus devotos 

e a relação de dúvida que eu estabelecia com o objeto enquanto sua forma material. Assim, de 

tanto olhar, ou se fica cansado e deseja-se voltar para o descanso do lar ou se formula todo um 

trabalho detetivesco, desnecessário obviamente, mas curioso. Ficava horas olhando para a Santa 

Aparecida, sentada em um dos bancos e olhando para o alto, onde ela se encontrava toda 

iluminada e enquadrada em uma moldura dourada, provavelmente de ouro.  

 Por ser feito e fato ela era verdadeira, mas não me convencia a ideia de que era mesma 

Santa achada por três pescadores no Rio Paraíba do Sul. Obviamente, esta minha hipótese 

detetivesca não tirava nem tira a agência da imagem ali conservada. Achava aquilo impossível, 

como uma imagem que havia passado por tantos percalços ficaria ali tão exposta? Ou esta será 

exatamente a ideia, expor para proteger. 

 Em Aparecida vi pela Internet, no início do ano de 2012, “A Cerimônia do Manto”, 

momento em que o manto da Santa era retirado para que a Santa abençoasse um novo pano azul 

marinho, o qual seria bordado pelas carmelitas com joias doadas pelos devotos para a 

comemoração dos 300 anos de sua aparição. Uma Santa quebrada em mais de 200 pedaços, 

remodelada com resina epóxi, sem marcas, sem rachados, completamente diferente das fotos da 

reconstituição que vi no ateliê da restauradora Maria Helena Chartuni. Porém, esta me garantiu 



  

139 
 

que aquela Santa exposta é a mesma que ela restaurou e que aquele vidro era à prova de bala, 

tinha seis centímetros de espessura e havia sido trazido da Europa. Chartuni apenas me 

perguntou de onde havia saído aquelas curiosidades. Eu falei que era de tanto olhar para a Santa. 

Como padres redentoristas tão preocupados com seus Santuários e sua História iriam deixar 

exposta a Santa, padroeira do Brasil, uma imagem não só religiosa como integradora de muitas 

crenças ali? Logicamente, Chartuni é a pessoa mais indicada para me confirmar que aquela é a 

Santa achada em 1717, porém ainda vejo piscadelas.  

 Porém, de nada modificaria a tese deste trabalho que não crê em imagens falsas e outras 

verdadeiras, não há simulacros ou mentiras, pela doutrina das semelhanças todas estas imagens 

têm agência e poder de transformação e de cura quando são estabelecidas relações entre a 

imagem e os devotos. 

 Toda hi(e)stória possui partes crepusculares, e por serem crepusculares duram poucos 

minutos, nada que mude e rompa com a História das Mentalidades. Mas é certo: dia após dia há 

crepúsculo, ou melhor momentos crepusculares.    
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O oratório da casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Oratório da casa em São Paulo, 2011 
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VIII A Santa de casa 

...um doce cristianismo lírico... 
(Gilberto Freyre) 

 
 

 
“A Santa de casa”, minha irmã vestida de Maria na Coroação à Virgem Maria 

 Capelinha –MG, 1988 
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4 de abril de 2009 – Malas de viagem: pesadas de memória 
 

Fico aqui em casa pensando a todo o tempo na viagem a Tiradentes (MG). Retorno a uma 
parte guardada da minha vida, o meu mais secreto. O convite de Léa (orientadora na 
graduação) me fez mexer nos velhos guardados, nas velhas caixas e nas velhas recordações 
(com vontade de serem esquecidas) da cabeça. Às vezes, tenho a impressão de que vou me 
encontrar com os tapetes e as procissões de Capelinha (MG), minha terra nada minha. 
 
Todo este movimento da viagem me fez recordar (recordar: do latim, voltar a passar pelo 
coração) minha fé rigorosa e inabalável de criança, lembro-me também do meu pai... 
Parece-me que vou, ao virar os corredores da FAFICH (UFMG) - para ir ter com Ana, 
Júlia ou Léa – sem querer, e como muito medo, adentrar na Capelinha dos leilões, das 
coroações, de todas aquelas festividades religiosas e da amedrontadora matraca das 
procissões.  
 
Vi, então, por estes dias o que o filósofo Vattimo (Gianni Vattimo) fala sobre a religião, que 
é impossível escrever sobre o tema sem falar de si próprio, sem falar de sua própria fé. 
Digo “vi”, pois quase vejo Capelinha e a capela em frente à igreja. Esta viagem, ou melhor, 
só a possibilidade da viagem, me faz pensar na minha fé, na minha relação com o 
catolicismo infantil, perverso e bendito, “au même temps”.  
Penso também em fazer as malas e não esquecer a sombrinha, depois de tanto “causo” de 
chuva, tanto em África (livro “África Fantasma” de Michel Leiris) como em Tiradentes e 
São João Del Rei. Será que fará frio? 
 
 
(Diário de Campo - ou alfarrábios - 2009. “Nos rastros de Saint-Hilaire: a cartografia das 
festas em Minas Gerais (2008-2009)”, pesquisa coordenada pela professora Léa Freitas 
Perez-UFMG).   
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Santa Rita de Cássia, São Cosme e Damião, Santa Rosa, Manual do Cruzado, as Bíblias 

quase que abandonadas no fundo das gavetas, as velas de sete dias, as balas e doces distribuídos 

no dia 27 de setembro, o Cristo crucificado esculpido em bronze (ou seria ferro?), as 

medalhinhas, os tercinhos coloridos e aqueles com perfume de rosas vindos do Vaticano e 

supostamente bentos pelo Papa, os santinhos com as orações e dedicatórias de familiares no 

verso e os imensos quadros pendendo na parede com as imagens do Sagrado Coração de Maria e 

do Sagrado Coração de Jesus, além do Cristo carregando o mundo e seus olhos de agonia. Havia 

também o banho de rosas brancas para quem estivesse “carregado”, que tinha que ser metade 

banho e metade reza, as benzeções para tirar quebrante e as inúmeras simpatias das mais 

elaboradas como costurar um trouxinha de pano de sal e pregar na roupa para evitar vômito 

como aquelas em que se come sementes de romã para se ter um ano bom. As águas bentas, os 

banhos de plantas maceradas, puro phármakon mariano, na dose certa entre remédio e veneno, 

para corpo e espírito, “feitio de oração” como bem sabia e revelou o poeta Wally Salomão. 

Phármakon também eram as pílulas de Frei Galvão, o próprio Verbo em cápsulas de milagre e 

cura, tantas vezes engolidas, mas de alguma forma sempre burlando as novenas intermináveis.            

E também as rosas vermelhas às santas e as flores de plástico – compradas no centro da cidade 

de Belo Horizonte – oferecidas aos mortos da família no Cemitério do Bonfim (com suas cruzes 

e estátuas de santos de mármore banco ou preto e os dizeres bíblicos e de saudades nos túmulos 

dos falecidos), no dia 2 de novembro, dia dos finados. Estas foram as imagens que me 

encantavam e me amedrontavam numa infância onde a iconografia católica fazia parte do centro 

de minha percepção. Estes eram elementos dos cantos de paredes, das cômodas encostadas, 

muitos à margem, talvez por isso mesmo chamassem tanta atenção e fossem a centralidade das 

observações de uma menina. Católicos não-praticantes de grande fé e devoção éramos todos ali, 

misturando religiões, rezas e práticas religiosas, como na verdade eram “todos” os brasileiros. 

Tudo como em todas as famílias, mas havia algo além, havia a incompletude da promessa ainda 

por ser paga.           

 O olhar da santa, que portava o brilhante manto azul, rodeada por flores de plástico azuis 

e rosas, praticamente escoltada pelo Santo Antônio (santo dos amores e das guerras), era 

endereçado a mim. Durante a infância, eu carregava o peso de uma promessa feita pela avó 

materna para curar doença (a mesma que me levara à benzedeira para curar tal mal) e não paga 

por mim (a típica e conhecida “promessa feita para os outros pagarem”). A infância inteira ouvia 
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“tem que levar esta menina em Aparecida pra pagar a promessa”. Até a adolescência, momento 

do pagamento da promessa, vivia com esta sensação de incompletude. Quando criança, passava 

horas classificando as coisas do mundo em sagradas e não-sagradas. Estava em dívida com a 

santa que morava no alto da estante de sucupira. Por ela, todos tinham o maior dos carinhos, já 

eu, acho que não gostava tanto dela assim. Pois eu estava mal com ela, era certo, e eu sabia do 

tamanho da dívida. Mas ela me deixava mal com todo mundo na medida em que todos sabiam da 

dívida. Uma dívida religiosa e uma cobrança social (familiar), mas não seria mesmo tudo isto 

muito imbricado? 

 Esta relação de espanto, assombro, sedução e intimidade entre pessoas, santos e a 

Sagrada Família foi explicitada de forma histórica e literária na obra Casa-grande e senzala, por 

Gilberto Freyre: 

 

Impossível conceber-se um cristianismo português ou luso-brasileiro sem intimidade 
entre o devoto e o santo. Com Santo Antônio chega a haver sem-cerimônias obscenas.      
E com a imagem de São Gonçalo jogava-se peteca em festas de igreja dos tempos 
coloniais. Em Portugal, como no Brasil, enfeitam-se de tetéias, de jóias, de braceletes, de 
brincos, de coroas de ouro e diamante as imagens das virgens queridas ou dos Meninos-
Deus como se fossem pessoas da família, dão-se-lhes atributos humanos de rei, de rainha, 
de pai, de mãe, de filho, de namorado. Liga-se cada um deles a uma fase da vida 
doméstica e íntima.  
(...) 
 A festa de igreja no Brasil, como em Portugal, é o que pode haver de menos nazareno no 
sentido detestado por Nietzsche. No sentido sorumbático e triste. (FREYRE, 2005; p.303 
e p.304). 
 

 
 Tal qual o exposto, ao longo de anos, construí uma relação de proximidade e afeição, mas 

também de distância, respeito e medo com aquelas figuras, personagens de uma pequena crônica 

particular da vivência com um catolicismo popular e intimista que perpassava ainda por missas 

de domingo nas férias na casa paterna, leilões e procissões noturnas com matracas e os belos e 

impactantes tapetes de serragem que cobriam toda a cidade de Capelinha - localizada na região 

do Vale Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais – na Festa do Divino.  

 E ainda existiam as coroações a Maria, aqueles anjos com suas túnicas de cetim das mais 

diversas cores – rosa, azul, verde, amarela, lilás e branca – carregando as angélicas asas de penas 

de galinhas. Dentre todas estas crianças, eu e minha irmã, com a diferença de que ela era a Nossa 

Senhora com um manto de cetim azul escuro bordado a fios de ouro pela tia paterna mais velha. 
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Minha irmã era Nossa Senhora e dormia no quarto ao lado. E sem falar que com a mudança da 

família do interior para a capital de Minas Gerais, outro espanto se deu. Na terra natal a matriz da 

cidade colocava uma música instrumental todo dia às seis da tarde, na capital o caminhão que 

vendia gás anunciava sua chegada com a mesma tranquilizadora e agonizante melodia. Assim, 

toda hora era hora de Maria, pelo menos quando o caminhão do gás passava por minha rua e nas 

redondezas.  

 Mudando de cidade, mudando de bairro, mudando de casa, a avó materna sempre 

carregava a cúpula com a santa – agora bem menor do que parecia ser na infância e menos – para 

onde fosse, para onde fôssemos. Não como elemento central ou personagem principal, apenas 

mais uma das personagens que compunham a parentela. Hoje, ela encontra-se na nova casa da 

avó materna, numa estante menor, de outro tipo de madeira. A santa sempre esteve nas coisas 

todas, participando ativamente como amiga, mãe, confidente, cúmplice e também credora. Sem 

falar da tia-avó materna – a mesma que indicava gente que sabia benzer - que povoou meus 

outubros infantis com regalos e notícias de “minha Meca” (ou seja, Aparecida do Norte), lugar 

onde deveria ir, nem que fosse uma vez na vida. Achava tão engraçado e doce ao mesmo tempo, 

ela me chamava de “coração de mãe”. Para mim, coração de minha mãe, mas na verdade, 

Sagrado Coração de Maria. Já a minha mãe mesmo confeccionou faz um tempo um manto de 

veludo azul escuro com canutilhos dourados para proteger as filhas, assim o imagino, digo isso 

pois na verdade ele é um objeto fantástico na medida em que não existe na qualidade de material, 

mas sempre quando partimos, ela diz: “que Nossa Senhora do Manto a proteja, te cubra com seu 

manto sagrado”. Penso que ela não só inventou uma nova santa como acho que tem certeza que a 

mesma existe e que se parece com Nossa Senhora Aparecida.  

E assim, volto-me completamente para os ídolos da infância, rememorando o 

encantamento e horror profundo provocados por tais imagens, recorro avidamente ao pequeno e 

preciso texto de Michel Leiris: Le sacré dans la vie quotidienne. Fala o autor do domínio do 

sagrado e a percepção do mesmo neste período privilegiado pelo maravilhoso e pelo assombro 

que é a infância. Leiris revela das brumas da infância, o fascínio com as palavras secretas e a 

oposição entre os recintos que indicavam os polos da direita e da esquerda. O primeiro sendo o 

quarto dos pais que representava a retidão, lugar, nos termos do autor, da autoridade 

estabelecida. Já o lado gauche, izquierdo, representando o polo das aventuras e descobertas com 

os irmãos. Penso que John Cowart Dawsey não discordaria de pensar esta leitura de Leiris como 
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sendo um extraordinário quotidiano na medida em que é em seu quotidiano infantil que Leiris 

busca encontrar e refletir sobre a dimensão do sagrado. Assim, o autor começa o texto se 

indagando o que é o sagrado e termina afirmando que tal descoberta só se processa quando uma 

pessoa trata isto com a maior das honestidades. Inspirando-me em Leiris, pois acredito que este 

autor foi fundo nesta procura, também tento para além das teorias, vasculhar em minha infância 

o meu encoberto sagrado cotidiano. 

 
Qu’est-ce pour moi, que le sacré? Plus exactement: en quoi consiste mon sacré? Quel sont 
les objets , les lieux, les circonstances, qui éveillent en moi ce mélange de crainte et 
d’attachement, cette attitude ambigue que détermine l’approche d’une chose à la fois 
attirante et dangereuse, prestigieuse et rejetée, cette mixture de respect, de désir et de 
terreur qui peut passer pour le signe psycologique du sacré? 
(…)  
Si tan est que l’un des buts les plus ‘sacrés’ qu’un homme puisse se proposer soit 
d’acquérir une connaissance de soi aussi precise et intense que possible, il apparaît 
désirable que chacun, scrutant ses souveirs avec le maximum d’honnêteté, examine s’il 
n’y peur découvrir quelque índice lui permettant de discerner quelle couleur a pour lui la 
notion même de sacré. (LEIRIS , 1995, pág. 60 e 74).      

 
 

 Penso que o sagrado cotidiano, o sagrado no cotidiano, de Michel Leiris aponta para algo 

além da própria infância íntima do autor, aponta para uma forma de ordenação de uma vida 

atrelada à dimensão do sagrado. Um sagrado que se opõe ao profano, que se organiza por polos 

de oposição entre categorias como mácula e santidade, puro e impuro, mas que ao mesmo tempo 

apresenta ambigüidades e momentos de mistura entre pureza e perigo, para lembrar de Mary 

Douglas. A necessidade de separar para ordenar o mundo, não descartando obviamente os 

períodos de confusão e ambigüidade entre os termos. Também os amigos de Leiris, Roger 

Callois e Robert Hertz, seguem a linha durkheiminiana ao traçar uma separação entre o sagrado e 

o profano, o que de certa forma reconheço, mas que contesto academicamente em certo sentido. 

Porém, esta oposição fez parte da minha organização de mundo no período da infância, levando 

inclusive muito a sério as ideias - tão bem tratadas por Hertz - de esquerdo, bizarro, gauche. Esta 

polaridade do bem e do mal, do puro e do impuro, do direito e do esquerdo, do sagrado e do 

profano, invadiu assim meus dias pueris, pois “se o dualismo marca o pensamento inteiro dos 

homens primitivos, não influencia menos sua atividade religiosa, sua adoração” (HERTZ, 1980, 

pág. 108). E eu, como elemento ambíguo da minha própria infância na medida em que fora 

prometida à imaculada santa e me reconhecia um tanto quanto errada, izquierda, por não honrar 
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o compromisso. Visto de agora, escrevendo estas linhas que podem ser entendidas como uma 

narrativa íntima autobiográfica exagerada, penso que, pelo contrário, foi desta forma mesmo 

como se processou, como organizei e reorganizei meu mundo infantil com tanto sabor e aflição. 

Apesar de reconhecer esta polaridade durante todo este período, temo em reafirmar uma 

polaridade mental binária como tão bem explicada e defendida na literatura levistraussiana na 

medida em que talvez esta oposição entre polos, ou seja, o modo binário do pensamento humano 

talvez não seja a única e derradeira forma de pensar. Apesar da força e sobriedade da tese de 

Lévi-Strauss, tendo a pensar que, como diz Douglas: 

  
O antropólogo cai no mesmo engano se pensar uma cultura que esteja estudando como 
um padrão de valores estabelecidos há muito tempo. Nesse sentido, nego enfaticamente, 
que uma proliferação de ideias sobre pureza e contágio implique uma perspectiva mental 
rígida ou rígidas instituições sociais. O contrário pode ser verdade. (DOUGLAS, 1976, 
pág. 16).       

 
  

 É fato que o apontamento levistraussiano de que todos os seres humanos possuem a 

mesma estrutura mental, e que esta realiza oposições binárias, colocam todos dentro da mesma 

humanidade. E este avanço reflexivo dentro da antropologia é algo que não pode retroceder. 

Porém, de certa forma, creio que devemos atentar para formas variadas de pensar. As oposições 

binárias do pensamento humano certamente existem. Mas existiriam apenas elas? É verdade que 

não tenho sugestões ou respostas, porém, é imprescindível dotar as formas de pensamento de 

possibilidades aquém e além. E aqui, posso lembra os horizontes imaginativos falados por 

Vincent Crapanzano. Logicamente, este autor não descarta toda a discussão levistraussiana, mas 

vai além, mostrando que existe um estado liminar (de entre) no pensamento: “O importante é que 

a imaginação é uma ‘realidade’ intermediária, ambígua por natureza e melhor descrita como 

‘nem isso nem aquilo’ ou ‘tanto isso quanto aquilo’.” (CRAPANZANO, 2005).  

Retomando e prosseguindo, ou seja, para além do extraordinário cotidiano infantil, que 

comporta polos opostos entre mistérios sagrados e mistérios profanos com milagres de 

ambiguidade, parafraseando Roger Bastide em O sagrado selvagem e outros ensaios (2006), a 

maioria das mulheres e homens com os quais cruzei em meu cotidiano mais recente, carregavam 

Aparecida seja no nome, nos penduricalhos do chaveiro de casa, nos balangandãs do espelho 

retrovisor do carro, nas fitinhas coloridas amarradas no pulso com três nós e três pedidos que vão 
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do possível ao impossível, nos pescoços que carregam correntinhas de ouro ou de plástico barato, 

nas medalhinhas que vão por dentro do pagãozinho dos bebês; nos restaurantes, bares e biroscas 

abençoando bebuns e jogatinas. Ou seja, ela está no restaurante em que almoço, nas blusas das 

pessoas dentro do ônibus, nas falas e discursos e, outro dia, a vi cravada em uma tatuagem 

azulada e esverdeada, simpaticamente machada, no tornozelo de uma moça nem tão moça assim. 

Confesso que pensei: “como alguém faz isso, tatua um santo na pele?” Aí recordei-me de um 

outro rapaz meio brasileiro e meio francês que carregava no peito a Virgem de Guadalupe e das 

várias frases que já vi grafadas na pele de conhecidos e desconhecidos, a que mais me chamou 

atenção: “Livrai-me de todo o mal, amém”. A primeira vez que vi esta frase no corpo de uma 

moça, apavorei-me, da noite para o dia, ela ganhou uma aura diferente, eu não sabia explicar, 

mas aquelas palavras agiam.         

 E nesta intimidade luso-brasileira, onde bebês doentes e sadios são dados em 

apadrinhamento por motivo de promessas a santos e santas católicos (de outra feita, conheci um 

intelectual economista agnóstico quase ateu que se referia com candura à sua madrinha: Nossa 

Senhora das Graças), que é incrementada pelo drama hispânico, ainda há uma direta relação de 

negociações entre os devotos e os santos. Assim, passei boa parte da infância e da adolescência 

fazendo promessas e negociando as pagas. Obviamente esta relação não se deu sempre com tanta 

profundidade, digo obviamente, pois houve o período das paixões e das revoluções internas que 

eram trazidas pela vida da Universidade, todas as novas ideias e ideais. Porém, a antropologia e a 

antropologia da religião surgiram como fortes interesses e sabores óbvios e especiais. De certa 

forma me parecia completamente óbvio, mesmo inquestionável, querer estudar antropologia e 

muito mais antropologia da religião, mesmo que de óbvio não existisse tanta coisa assim.  

 O certo é que depois da primeira implacável e irresistível paixão pela antropologia pós-

moderna, um prazer pelo texto que - como mostrou Roland Barthes – tem algo de gozo e 

agônico. Voltei-me – sem abandonar as advertências pós-modernas – para a festa como questão, 

como bem gosta de dizer a antropóloga Léa Perez, voltando-me principalmente para festas de um 

catolicismo que penso ser erudito-popular, popular-erudito. Festas que acontecem na igreja, que 

envolve toda uma instituição e que sai às ruas com todas as suas pluralidades e idiossincrasias.    

E assim, todas estas experiências – tanto antropológicas quanto pessoais – vão costurando com 

fios frouxos esta etnografia que tangencia uma antropologia confessional e biográfica, que em 

algum momento embaralha diários íntimos com diários de campo. Fazendo mosaicos com 
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bricolagens de memórias de lá, de cá, do agora, do passado e do futuro, minhas e dos outros. De 

certa forma, este texto parece se procurar todo o tempo, se costurar e se rasgar, texto que em si 

mesmo é agonístico e procura martírio e redenção.  

 

Mas poderei autorizar-me não diria já ao calembour  mas ao discurso na primeira pessoa? 
Dou-me conta de que nunca escrevi assim, a não ser quando se tratava de discussões, 
polêmicas, cartas ao director. Nunca nos ensaios e nos textos de caráter “profissional”, 
crítico ou filosófico... o tema da religião e da fé parece requerer uma escrita 
necessariamente “pessoal” e comprometida; embora ela não seja essencialmente narrativa 
e talvez não tenha sempre muito claramente como referência um eu narrante-crente. 
(VATTIMO, 2003, pág. 7). 

 
 
Portanto, resolvi estudar a experiência de devoção a Nossa Senhora Aparecida, pois esta 

é uma hi(e)stória de uma coletividade que segue o catolicismo popular, mas também é a minha 

hi(e)stória na primeira pessoa do plural, ou seja, nós: a minha família, suas promessas e 

devoções. 
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IX Considerando as considerações finais 
Duas coisas foram descobertas, isso é verdade:  

nada mais inteiro do que um coração partido 
 e que não existe melhor lugar para esconder um segredo 

 do que em um romance inacabado. 
 

(Pimenta, 2008) 
 

 
Janela do Hotel Recreio, de onde avistava os fiéis passarem 

Aparecida do Norte, 2012 
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 Ao fim, retorno a Michel Marie Le Ven (2005), pois considerando a possibilidade de 

tecer considerações finais, conclusões ou impressões de um todo que não existe, rejeito a ideia 

que um trabalho sobre e em passagem tenha conclusões e considerações finais. Pois, mesmo que 

eu não esteja refestelada na janela vendo devotos passarem, outros estarão. E os devotos com os 

quais topei continuarão suas vidas comuns e seus tempos extraordinários de fé. Colocar um 

ponto final é fechar a hi(e)stória dessas pessoas, dos objetos, das palavras e das outras 

hi(e)stórias que sucedem. Tais devotos continuam rezando enquanto você não ouve, continuam 

caminhando enquanto você não vê, continuam acontecendo, sendo e se construindo apesar e para 

além de nossos olhos. Romeiros e devotos criativos que se inventam e se reinventam a todo 

tempo, que estabelecem relações com objetos, estes que possuem uma forte presença, a força das 

coisas e das palavras. Este é um trabalho no gerúndio, ou seja, fazendo o sagrado, caminhando, 

conversando, ouvindo e escrevendo. “O texto não apresenta conclusão, porque não há conclusão 

na vida. A vida continua correndo devagar como o caminhar da humanidade, como os passos dos 

homens do interior de Minas” (Le Ven, 2005). Assim, os homens e mulheres de fé continuam 

caminhando e os objetos e palavras de devoção continuam e continuarão agindo e promovendo 

transformações e curas. Portanto, devo desconsiderar neste trabalho as considerações finais, pois 

acho impossível na medida em que a vida não tem conclusão e como antropóloga viajante e de 

passagem não poderia ser a pessoa a ousar tal “pecado e heresia”, porque eu também continuo, 

como eles, os devotos, a caminhar, me reinventando, nascendo novamente e vivendo no 

gerúndio, sempre de passagem, mesmo que seja passando pelos mesmos lugares. Prefiro seguir 

Benjamin, pular as conclusões e ir além: “Após a conclusão”. 
 

Com frequência se tem imaginado a gênese das grandes obras na imagem do nascimento. 
Esta imagem é dialética; abrange o processo por dois aspectos. Um tem a ver com a 
concepção criativa e se refere, no temperamento, ao feminino. Este fator feminino se 
esgota com a conclusão. Dá vida à obra e então se extingue. O que morre no mestre com a 
criação concluída é aquela parte nele em que a obra foi concebida. Mas eis que a 
conclusão da obra não é uma coisa morta – e isto nos leva ao outro aspecto do processo. 
Ele não é alcançável pelo exterior; o polimento e o aprimoramento não podem extraí-lo à 
força. Ele se consome no interior da própria obra. Aqui também se pode falar de um 
nascimento. Ou seja, em sua conclusão, a criação torna a parir o criador. Não segundo a 
sua feminilidade, na qual ela foi concebida, mas no seu elemento masculino. Bem-
aventurado, o criador ultrapassa a natureza: pois esta existência que ele recebeu, pela 
primeira vez, das profundezas escuras do útero materno, terá de agradecê-la agora a um 
reino mais claro. A sua terra natal não é o lugar onde nasceu, mas, sim, ele vem ao mundo 
onde é a sua terra natal. É o primogênito masculino da obra, que foi por ele concebida. 
(BENJAMIN, 1995, p. 277) 
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Se há uma conclusão que seja é esta: que as coisas, as pessoas, as palavras e as 

divindades continuam a circular, a se movimentar e a se transformar, apesar dos e com os 

pesquisadores. Eu também mudo e me transformo, pois a partir do momento em que concebo o 

texto, sou parida agonisticamente pelo próprio.  

Finalizando este texto, recebo o email de Amarildo, afinal já estamos em outubro e o dia 

de Nossa Senhora Aparecida se aproxima, a romaria toma forma e a travessia se refaz e continua. 

Este email vem como um sinal de que a conclusão é que nada é conclusivo, que tudo é passagem 

e eu, nós, os outros continuamos passando, caminhando e sendo atravessados e tocados uns pelos 

os outros. Este email do Amarildo, enviado dia 28 de setembro de 2012, volta ao início, 

mimeticamente, porém não o mesmo, diferente, Outro. 

 

Denise bom dia!!! 
Como vão as coisas??? 
Por aqui já estamos nos preparando p/ caminhada e o coração já esta ficando apertado.  
Mande noticias... 
Forte abraço. 

Amarildo. 
www.fimdetardeeventos.com.br 
"Façam tudo com Amor" (1Cor.16-14) 
 
Enviado pelo aparelho BlackBerry® da Vivo. 
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X Retribuir  
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http://www.google.com.br/imgres?q=alexandre+william+gestrado&hl=pt-BR&biw=1280&bih=666&tbm=isch&tbnid=eKvGOz7xRrvH2M:&imgrefurl=http://www.fae.ufmg.br/gestrado/index.php/pesquisadores.html&docid=J61Z1KnNn-VJUM&imgurl=http://www.fae.ufmg.br/gestrado/images/stories/alexandre.jpg&w=250&h=366&ei=M5NTUMWbO6Sa0QGDmYCYCw&zoom=1&iact=hc&vpx=179&vpy=112&dur=1229&hovh=272&hovw=185&tx=118&ty=139&sig=104763157913422623630&page=1&tbnh=141&tbnw=107&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:70
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Profissão de fé 
Sim, sim, por mais machucado e fodido que a gente possa estar, 

Sempre é possível encontrar contemporâneos em qualquer lugar do tempo 
 e compatriotas em qualquer lugar do mundo. 

E sempre que isso acontece, enquanto isso dura, 
a gente tem a sorte de sentir que é algo na infinita solidão do universo: 

alguma coisa a mais que uma ridícula partícula de pó, 
alguma coisa além de um momentinho fugaz.  

 
(Eduardo Galeano) 

 
 
Como sabemos: a retribuição na circulação do dom requer um tempo. Ou seja, não se 

retribui no mesmo momento em que se recebe. Tempo este em que decantei os dons. Depurei e 

curti, como se curte o couro da gibeira e como se purifica a cachaça, as ingratidões dos dons não 

retribuídos durante toda a pesquisa e me regozijei com tanta gratidão, cartas, palavras, fotos, 

beijos, grandes e fortes abraços, emails, deste povo que vi passar pela estrada, que parou para me 

contar suas hi(e)stórias de promessa, de devoção, de graça. Um povo de longe, um povo de 

perto, um povo pobre e também um povo de importância, como diz o caipira. Assim, minha 

retribuição só poderia ser ao fim, no tempo certo do dom.  

 Primeiro agradeço a Santa Aparecida que me concedeu a bolsa na FAPESP (Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), depois, agradeço à FAPESP que me permitiu ir ter 

com a Santa e seu povo de fé.  

 Agradeço ao meu orientador: John Cowart Dawsey, o John, um certo “santo” João 

Branco, pela generosidade e carinho, nestes tempos difíceis em que vivemos, John é da turma de 

vanguarda, que carrega a ternura como estilo de vida e compromisso acadêmico. Por me deixar 

falar como uma gralha e me acalentar e aconselhar como uma tímida, reservada e sábia coruja 

faz com sua ninhada. 

 À minha banca de qualificação: Maria Lúcia Aparecida Montes e Vagner Gonçalves da 

Silva pela delicada leitura, pelo fino toque em minhas folhas de seda, ainda em puro esboço. 

Maria Lúcia, obrigada por ter me contado a verdade (com licença poética e licença clichê: eu 

consegui ouvir as piores notícias de seus lábios). Por suas palavras, passei dias sem dormir, 

repensando, reinventando. Você transforma o que toca. Definitivamente anda acompanhada com 

São Benedito e Santa Bárbara. A Vagner, obrigada por ter percebido as cores e as formas, o que 

tanto prezo, e ter me alertado da bagunça que eu estava fazendo, mas ao mesmo tempo alertar 

para a potencialidade e beleza das coisas. Você é verdadeiramente um mago! 
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 Aos professores que aceitaram participar da minha banca: Renata de Castro Menezes 

(MN-UFRJ), novamente o querido Vagner Gonçalves (USP). Aos meus queridos suplentes: José 

Guilherme Magnani, Francirosy Ferreira (USP-RP), Sanda Stoll (UFPR). “O senhor (os 

senhores) é bondoso de me ouvir... O que muito lhe agradeço é sua fineza de atenção.” 

(GUIMARÃES ROSA, 2001). 

 À pessoa que me ensinou o gosto pela antropologia e por muitas filosofias, minha sempre 

orientadora (orientadora da graduação) e melhor professora: Léa Freitas Perez (UFMG). E 

também, a Ana Lúcia Modesto (UFMG), professora do mais alto gabarito e da mais cândida 

ternura.  

 Ao povo que anda com fé da Romaria de São José dos Campos, organizada por Amarildo 

César, que passou a ser amigo de prosa e de estrada. Agradeço à sua família: sua mãe dona 

Lourdes, ao pai seu Juarez, aos filhos Lucas e à carinhosa Izabella, à sua bela e companheira 

esposa Juliana. Às suas irmãs Clara e Cor-Maria. À madrinha Neide e ao padrinho Vicente.       

A essa família que me acolheu assim: no meio da estrada, à pé até Aparecida. Aos outros 

queridos companheiros de romaria: Wellington, Jeferson, João (e à Rafaela, sua mãe), Cidão, 

Ana Clara, Nicolas, Samuel. Ao casal Diego e Camila, sempre amorosos e motivantes. À dona 

Nice que me ajudou nos momentos de maior desânimo e dor. A Dirceu, pilar da romaria e a 

Véio, “filósofo introspectivo” dessa longa caminhada. À Flávia que me emprestou seu diário 

íntimo de fé, aliviando minhas incertezas e me dando forças para continuar a escrita. A todos 

desta romaria, quem conheci e conversei e também àqueles que só avistei ao longo da longa 

Dutra. A Beto e Ana pelas fotos, prosa e ajuda. Agradeço à travessia. 

 Aos devotos de Nossa Senhora Aparecida, com os quais troquei minutos ou horas de 

conversas sobre fé, promessa, festa e amenidades. Aos que ajoelhados, cansados, emocionados, 

acendendo velas trocaram olhares e palavras preciosas comigo. Muitos dos quais nem tive o 

tempo de anotar o nome, outros que mantive contato pelos Correios através de cartas, telefone, 

email. Obrigada pela paciência e pela vontade de ajudar. Ao povo de fé, que sem mais nem 

menos, entrou nos meus dias, nos meus sonhos e nas minhas melhores alegrias na cidade de 

Aparecida do Norte. 

 Ao pessoal, funcionários, do Santuário que muito me ajudaram. Aos atendentes da “Sala 

das Promessas”, ao pessoal do Centro de Documentação e Memória (CDM). Em especial, à 

ponta de lança da minha entrada no Santuário, Ana Clara (Imprensa) todo o meu agradecimento 
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por seu incrível zelo com minha pesquisa, sua ajuda e prontidão para resolver todas as minhas 

necessidades em campo foram imprescindíveis para o bom andamento da estada em Aparecida e 

o livre acesso aos locais do Santuário. 

 Ao seu Antônio, funcionário da “Capela das Velas”, amigo de prosa, que sempre esteve 

ao lado, ajudando, conversando e não me deixando abalar pelo cansaço. Obrigada pela amizade, 

pela dedicação, carinho e pelo pingente de Nossa Senhora que trago até hoje no peito. Ao grupo 

de teatro, do qual seu Antônio faz parte, “Mensageiros da Paz”, aos artistas e ao professor Fábio 

que tão bem acolheram. 

 Ao padre Valdivino, responsável pela “Sala das Promessas”, pela conversa sincera, 

honesta e agradável. Ajudando-me no que precisei. Ao padre Víctor Hugo, redentorista, homem 

intelectual, que muito me ajudou a clarear a minha pesquisa, me dando algumas vezes respostas 

precisas, outras vezes me colocando diante de reflexões antropológicas e práticas. 

 A todas às boas conversas com os prestativos funcionários do Santuário, que sempre 

tiveram o intuito de ajudar: faxineiros, seguranças, garçonetes e etc. 

 Aos donos da “Pousada Estrela Guia”, Judith e Reinaldo, apesar de muito calados e quase 

não conversarem comigo, foi lá o primeiro lugar onde me senti protegida. Agradeço também aos 

funcionários do Hotel Recreio, meu segundo e agradável pouso, pela atenção comigo e minha 

pesquisa. 

 A Jean Dias Gomes, hoje, meu querido amigo Jean, um dos jovens restauradores da 

Basílica Velha (sob a supervisão de Cláudia Rangel), que restaurou a santa mais linda da igreja: 

Nossa Senhora das Dores. Obrigada por ter parado para conversar comigo apesar de ter achado 

que eu era jornalista. Obrigada pelas conversas sobre arte, restauração e fé naquele banco em 

frente ao Hotel Recreio. Você aliviou minha solidão e me faz sentir muitas saudades de 

Aparecida.  

 A Maria Helena Chartuni, artista plástica que restaurou a Santa quebrada em mais de 200 

pedaços, e que me recebeu em sua casa de coração e portas abertas. Por toda beleza que 

imprimiu em minha vida. Seu ateliê e sua escultura do Papa João Paulo II ainda perambulam 

pelo meu imaginário.   

 Obrigada a Júlio, Lourdinha e Regiane por terem me apresentado a Santa de 17m no alto 

do morro, obra feita em promessa por seu tio e prima. Família acolhedora, que não deixou de se 

esforçar para me contar sobre aquela promessa. 
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 À dona Neide, Mara, Patrícia, Seu Dito, Rodrigo, Bentinho, Felipe e Vicente por terem 

aberto a fábrica de imagem para que eu pudesse perguntar, fotografar, explorar. Pela total 

liberdade, obrigada. Igualmente, agradeço a seu Messias por ter aberto seu galpão de imagens, 

onde a produção das mais belas imagens é feita. Nunca tinha estado em palhoça mais bela. 

Agradeço também à fabrica Sacrarium a possibilidade da visitação em suas dependências. 

 Ao Departamento de Pós-Graduação em Antropologia Social da USP e aos funcionários  

que não mediram esforços para me ajudar quando me vi enrolada: Ivanete, Soraya, Rose, Celso e 

Edinaldo. Aos professores que mais me afetaram durante a estrada, que muito me ensinaram e 

iluminaram o caminho, e que estão aqui através de palavras e autores indicados nesta 

dissertação: Rose Satiko, Renato Sztutman, Dominique Gallois, Vagner Gonçalves, José 

Guilherme Magnani e Silvia Fernandes (ECA).      

 Aos amigos do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da USP, são 

realmente tantos, espero que não fiquem chateados de não serem citados um a um, mas com 

vocês descobri que em “SP tem amor”. Mas gostaria de citar algumas pessoas que foram 

companheiras desde o início: Marina (Morena), companheira única, da melhor safra e do melhor 

alambique já visto. Diana, um cheiro de rosa colombiana em meus dias, que tanto me ensinou 

sobre terror e amor. Camila, amiga de estudo e de morada, saudosa mesmo quando presente        

(também a Gabi, sua irmã gêmea, por ser uma chef de cousine e um amor de pessoa).               

Júlia Goyatá, companheira de tanta andança de ontem e de muitas que virão, obrigada por ter me 

incentivado a continuar, lá... bem no início de tudo. Natália Helou, que gosto de graça porque 

quando a vejo me invade uma felicidade simples de maresia. Michele, você sabe, os Beatles 

estavam certos: “I need you, I need you!”.  Ana Letícia, por tantas e longas conversas sobre 

dores, amores e sobrevivências. José Agnello, amigo com quem que vivi tantas coisas e terei 

ainda tantas a viver, amigo de febres de García Márquez como eu. Rosenilton, leal e 

insubstituível em minha vida. Bernardo, ainda lembra-me de como nos aproximamos, e desde 

então sempre nos abraçamos como enamorados que se olham pela primeira e última vez, como 

adoro te encontrar e reencontrar. Leonardo Bertolossi, por ter imprimido uma leveza e uma 

felicidade adorável em minha vida. A Marisol, por ter parado para me ensinar tantas coisas com 

tanta calma. A Milena e Rapha, por ser meu casal 30, afinal estamos balzaquiando, não é? A 

Bruna, mulher irreparável em minha vida, irreparável! E aos demais colegas que muito 

importantes foram durante todo o processo de estudos e escrituras. 
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 Aos outros amigos: Jaime Leonardo, pelo silêncio preciso e amoroso. Ao meu melhor 

amigo da vida toda, Alexandre William, que me faz falta todos os dias desde o dia em que me 

mudei para São Paulo, pelas noites mal dormidas e pelas manhãs bem vividas. 

 Às amigas: Lívia, por sua doçura; a Uriella, por seu grão de loucura; a Denise, por ser 

mais pimenta que eu e minha alma gêmea (e ao Dani, seu marido, meu amigo); a Lilian por 

tornar tudo melhor pelo simples fato de estar por perto. Com vocês aprendi que não se precisa 

pedir desculpa sempre, melhor gastar o tempo que sobra amando, bebendo e “vadiando”. 

 À minha melhor amiga Tatiana, com esse lindo nome russo, por sempre saber quem eu 

sou, mesmo quando estive perdida. Você participou da minha vida e não importa em qual 

momento, se foi bom ou foi ruim, você estava lá. A meu amigo Henrique, com ele sei o que 

significa saudades. A Alice, Anna Paula, Tássia e Hannah, que fizeram parte dos bons e 

inesquecíveis anos da minha vida. 

 Aos amigos Lú e Carlos, que fizeram minha estada no Butantã muito mais alegre e 

divertida. 

 Aos membros do Núcleo de Antropologia do Drama e da Performance (NAPEDRA), por 

terem compartilhado tanto comigo. Também ao GERM-NAU, nosso grupo de discussão sobre 

antropologia da religião, por tornar as sextas-feiras apaixonadas e instigantes. 

 À revista dos alunos de pós-graduação Cadernos de Campo, da qual fiz parte durante um 

ano, na torcida de que sempre persiga os ideais da isonomia e da qualidade e da amizade e do 

bem querer. 

 Ao dr. Sérgio (meu médico intelectual, amante de antropologia) por me ouvir e se 

interessar por minha pesquisa e por tudo mais. Assuntos confidenciais entre médico e paciente.  

À minha psicanalista Vanessa, que silenciosamente entrou na minha vida e já me fez abalar meus 

castelos, pois “eu quero ir embora... eu quero tocar fogo neste apartamento”.   

 Aos grandes companheiros de prosas, seu Valdomiro e seu Manoel, guardiães do meu 

prédio e alegres companheiros, que muito deixam o meu dia mais cheio de graça e risadas. 
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Por último, aos mais delicados, pois são a própria nervura do meu coração: 

 
I – Belo Horizonte 

Meus olhos têm melancolias... 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

  À minha mãe, Raquel, obrigada pelos anos oitenta, por poder comer o brigadeiro antes de 

cantar os parabéns, obrigada por ter arrombado a porta do céu para mim quando precisei, pois 

como você fala “Reza de mãe arromba porta do céu”. Acho que São Pedro tem até medo quando 

ouve seus passos. Meu cálice continua transbordando por você como sempre foi e sempre será.  

 Ao meu pai, Antônio, pela lembrança do som da sola do seu sapato chegando em casa, 

lembrei-me do que era amor. Obrigada pela ajuda financeira e moral irrestrita para que eu 

pudesse percorrer minha travessia. 

Ao meu padrasto, Antônio, simplesmente por ser meu pai e ter me apoiado em tudo desde 

o dia em que decidi que iria ser alguma coisa, não importava o que fosse, ele estava lá. 

 Ao meu irmão, Antônio, por ser um jovem realmente precioso, tão novo, tão gentil e 

terno. 

Enfim, aos Antônios da minha vida, valha-me também meu querido Santo Antônio! 

 À minha madrinha, Ronalda, a quem devo muito, pelos sorrisos nas horas difíceis e pela 

mão forte sempre segurando a minha. E por ter me presenteado com meu livro preferido há anos 

que realmente transformou minha escrita: “Cem anos de Solidão. E também por ter me 

presenteado com as imagens de Santo Antônio (não há como fugir, Antônios existem por toda 

parte em minha vida, inclusive no oratório caseiro). Você me faz feliz! 

 À minha irmã, Flávia, mesmo não sabendo do que se tratava sempre respeitou minha 

caminhada (também me presenteou com um Santo Antônio em seu casamento). E a Matheus, seu 

marido, por ser uma festa, fazendo todos mais alegres. 

Ao meu tio sempre preferido, Renilton, o maior contador de hi(e)stórias, “Peixe Grande”, 

e suas lindas e calorosas mulheres, Pammela, Paulinha (suas filhas) e Solange (sua esposa). E 

não poderia me esquecer de Zara FONseca (a cadela). 

 Ao meu avó, Hamilton, por ter sempre exigido o melhor português da gente, por ter 

exigido posições e argumentos sólidos em discussões políticas, em disciplinas ou apenas sobre 
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coisas cotidianas. Não é fácil ter um avô assim, ele não é do tipo velhinho fofo, ele é um homem 

alto, elegante e intelectual. Um avô assim é para quem tem coragem. Obrigada por sempre me 

corrigir.  

 E por fim, a Fernando, amor da minha hi(e)stória, que segurou minha cabeça na 

iminência de sua queda. Isso infelizmente eu nunca poderei retribuir. Você apertou minha mão, 

olhou firme em meus olhos, segurou minha cabeça e levou-me para o restauro. Lembro-me de 

suas lindas e meigas palavras: “Será que ficar toda quebradinha assim é ‘mal’ de todo mundo que 

estuda a santinha...”. Obrigada por ser minha cura, meu phármakon. Agradeço também à sua 

família que sempre nos apoiou: Dirce, Sabrina, Fred, Rodolfo e Fernando Lúcio. E lógico, a 

Bárbara, nossa pequena sobrinha que me faz acreditar em tempos melhores. Logo eu: uma 

“pessimista sentimental”.  

 Comecei com ela e com ela encerro esta caminhada, porque “Nossa Senhora passa na 

frente”. A Nossa Senhora Aparecida, por ser compadecida de mim. Por ser compadecida de nós. 

 

Valha-me o povo de fé!  

Valha-me meu Santo Antônio! 

Valha-me meu São João! 

 Valha-me Nossa Senhora Aparecida!  

 

Até a próxima estrada, caminhada, travessia... quando Deus der bom tempo! 
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