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Aos meus pais, Francisca Alves e Antônio Raimundo, presentes mais 

que fundamentais. 

 

E, ao povo barbalhense, que cada ano torna possível a 

concretização de um desejo! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A festa quer lembrar. Ela quer ser a memória de que os homens 

teimam em esquecer – e não devem – fora dela. Seria e necessária, 

a festa apenas quer brincar com os sentidos, o sentido e o 

sentimento. E não existe nada de mais gratuito e urgentemente 

humano do que exatamente isto. 

Carlos Rodrigues Brandão (1989, p.17). 
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RESUMO 

 
 

 

 

 

A partir do pressuposto de que a reprodução cultural se efetiva através da dinâmica 

relação entre tradição e mudança, o presente estudo objetiva refletir sobre os processos de 

manutenções e transformações dos sentidos das manifestações culturais, tomando como caso 

específico a festa do padroeiro de Barbalha (Santo Antônio), cidade localizada na região sul do 

Ceará. Na tentativa de investigar os sentidos daquela manifestação cultural para a comunidade 

que a produz, considerou-se ainda outros aspectos que a insere num contexto sociocultural mais 

amplo. Dessa forma, privilegiou-se um diálogo entre conceitos e métodos da Antropologia, 

Sociologia e História, procurando estabelecer uma ligação entre passado e presente, erudito e 

popular, cotidiano e extraordinário, individual e coletivo. Assim, evidenciaram-se as matrizes 

culturais das festas de santo brasileiras, que remontam ao período da colonização, a qual trouxe 

consigo resíduos culturais da época medieval, além de analisar as transformações socioculturais, 

sofridas tanto na sociedade barbalhense, como na festa do seu padroeiro. Isso feito desvendou-se 

o ciclo de preparação e realização. da festa de santo Antônio, em Barbalha, com o intuito de 

detectar não só as mudanças do seu significado, mas sobretudo apontando aqueles que 

permanecem. 

PALAVRAS-CHAVE: Manutenção. Transformações. Manifestações culturais. Barbalha. 



 

 

ABSTRACT 

 
 

 

 

 

Since the presupposed that the cultural reproduction effects through the dynamic 

relation between the tradition and chage, the present study objectivies to reflect abuot the 

processes of maintenance and transformation of means of manifestations of culture, taking as 

specific case the party of patron saint of Barbalha (saint Antônio), city localized on south region 

of Ceará. In trial to investigate the means those cultural manifestation to the community that 

produces et, considerated it still another aspects that it inserts ample. This form, was privileged a 

dialogue between concepts and methods of Antropology, 50ciology and History searching to 

stablish a union between past and present, erutite and popular, quotidian and extraordinary, 

individual and collective. 50, the basics elements that give origin the saint's parties brazilians, 

were evidenced. They remount on period of colonization, which brout with it self cultural 

rezitues of medieval epoch, beyond to analyse the cultural partner transformations, suffered both 

society barbalhense, and party of its patron saint. It made, the cycle of preparation and realization 

of party of saint Antônio on Barbalha, with the intent to detect no only the changes of its 

meaning, but above all indicating those such as remain. 

WORDS-KEY: Maintenance. Transformation. Manifestations of culture. Barbalha 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

Barbalha é uma cidade situada na região do Cariri, sul do Ceará1 e distante da capital 

cearense 550 km. Possui uma área total de 497 km2 que inclui a zona rural com os distritos de 

Arajara e Estrela. A população da cidade é de 38.430 (Trinta e quatro mil quatrocentos e trinta) 

moradores, segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 1991. 

Também possui uma “pequena estrutura industrial, onde se destacam a indústria de cimento, a 

usina de álcool e açúcar, alguns pequenos e médios engenhos, onde se produzem rapadura e 

cachaça, e ainda algumas atividades no setor coureiro, artesanato em cerâmica, palha, tecelagem 

e metal” (MIRANDA FILHO, 1997, p.10). 

O seu cotidiano é regido pela calma e tranqüilidade, traços característicos que marcam 

o modo de viver nas muitas cidades interioranas do nosso país. Entretanto, durante um período de 

quinze dias sua pacata rotina é transformada. Ao comemorar a festa em louvor ao seu santo 

padroeiro (santo Antônio), Barbalha passa a viver um momento singular, no qual a mistura, ao 

                                                           

1 Ver mapa do Ceará, em anexo. 



mesmo tempo espontânea e ordenada, de coletivo e individual, sagrado e profano, erudito e 

popular, cotidiano e extraordinário, caracteriza um modo diferenciado de viver a realidade. Com 

efeito, a literatura antropológica já apontou adequadamente a grande importância sociocultural 

desses momentos não-rotineiros, expressando os valores e significados que os mesmos possuem 

para o próprio corpo social2. Entendidas como discursos que, através de uma linguagem própria, 

expressam as relações sociais, culturais e econômicas vividas no cotidiano pelos diversos grupos 

que as produzem; essas manifestações possuem um caráter ambivalente que flutua entre 

diferentes esferas. 

A partir desse pressuposto, privilegiou-se como tema de análise os processos de 

manutenção e transformação dos sentidos das manifestações culturais, tomando como objeto 

empírico a festa do padroeiro de Barbalha. Nesse sentido, foi apontado um caminho teórico-

metodológico que enfatizasse a noção da reprodução cultural estabelecida pela dinâmica relação 

entre tradição e mudança. Assim, nossas primeiras considerações foram tecidas no sentido de 

indicar que ambas as esferas são mutuamente dependentes por participarem de uma mesma 

realidade social. Ao passo que a mudança necessita de formas já conhecidas para se implantar; a 

tradição, para se manter viva e persistir, nos diversos contextos sociais, precisa atualizar-se, 

incorporar elementos novos para não se tornar imutável, o que por certo a caracterizaria por uma 

atitude de isolamento, levando a um esvaziamento de seu sentido. Dessa forma, ambas as esferas 

fazem parte da realidade social e essa tensão gera uma (re)atualização das manifestações 

culturais, incorporando-as aos novos contextos sociais, mas permanecendo certos traços 

identificados como permanentes e tradicionais. Com efeito, nos sistemas de significados 

coletivamente elaborados, há um empenho constante em integrar tradição e mudança, recriando 

                                                           

2 Neste sentido consultar Damatta (1990), Alves (1980), Meyer (1993) e Zaluar (1983). 



as sociabilidades. Assim, a preocupação fundamental do presente trabalho é a análise dos 

processos de manutenção e transformação dos sentidos da festa de santo Antônio de Barbalha, 

considerando não só a dinâmica relação entre tradição e mudança, mas outros aspectos que a 

insere num contexto sociocultural mais amplo. 

Neste sentido, passamos a descrever e analisar alguns aspectos das festas religiosas 

que eram realizadas e vivenciadas no tempo do Brasil colonial, levando em consideração as suas 

estruturas básicas, as quais possuíam raízes nas comemorações populares da era medieval e que 

para cá foram transportadas juntamente com a colonização portuguesa. Assim, foi evidenciado 

que as festas religiosas no Brasil colonial se constituíam em verdadeiros espetáculos de devoção, 

onde a familiaridade com o sagrado, o riso popular, o grotesco, o lúdico e a religiosidade eram 

elementos que as tornavam parte integrante do modo de vida daquela época. 

Isto feito procurou-se identificar os processos de transformações ocorridos na cidade 

de Barbalha e seus reflexos na festa de seu padroeiro, objetivando não apenas transcrever o 

cenário da pesquisa, mas a própria dinâmica a que estão sujeitas as festas de santo. 

Indicadas as transformações que resultaram no atual quadro comemorativo da festa de 

Barbalha, passou-se a analisá-la no presente, objetivando desvendar o tradicional ciclo da festa, 

destacando a posição e o sentido que cada etapa e os personagens ocupam na mesma. Dessa 

forma, o objeto foi abordado dentro de um universo mais amplo que caracteriza a vida da 

sociedade local. 

Assim, ao analisar o complexo conjunto da festa do padroeiro de Barbalha, detectou-

se que, apesar das muitas transformações ocorridas ao longo de sua história, um eixo de 

continuidade estabelece uma ligação com o passado, na medida em que alguns elementos 

presentes na festa religiosa do tempo colonial com raízes que remontam à Idade Média, ainda 

continuam a persistir nas comemorações em homenagens aos santos católicos. Portanto, ao optar 



por olhar a festa do padroeiro de Barbalha sob vários prismas, teve-se a intenção de não perder 

de vista a riqueza e a diversidade daquela manifestação cultural. 

 



 

 

 

 

 

PARTE I 

O OBJETO EM ESTUDO 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

FESTA DE SANTO ANTÔNIO DE BARBALHA-CE: 

UM PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

 

 

 

 

A região sul do estado do Ceará, denominada de Cariri3, é muito conhecida por nela 

estar situada a "terra do Padim Ciço", a famosa cidade do Juazeiro do Norte4. Para lá, muitas 

pessoas se dirigem para participarem dos festejos religiosos ou no intuito de visitarem o "solo 

sagrado" no qual viveu e morreu "o santo beatificado pelo povo" (DELLA CAVA, 1985). 

A minha ligação àquela região, remonta ao período de minha adolescência. Guardo 

suaves lembranças de viagens realizadas, acompanhado de minha família, a qual muito católica, 

ia participar ora das comemorações e festejos religiosos que acontecem com regularidade na 

                                                           

3 Segundo Guimaraens (1985), alguns historiadores atribuem a denominação de Cariri, aquela região, ao 
fato de por lá terem habitado os índios Kariri. 
4 Ao denominar a cidade de Juazeiro do Norte de "terra do Padim Ciço", além de fazer referência à forma 
peculiar como os romeiros que para lá se dirigem a denominam, estou chamando a atenção, embora muito 
sutilmente, para a importância social, política, econômica e religiosa, da figura do Padre Cícero, ainda 
hoje cultuada na história daquela cidade. 



cidade do Juazeiro do Norte, ora como uma simples viagem de férias, sem um objetivo religioso 

explícito. Para mim, essas eram marcadas pelo sentimento de ansiedade e o espírito de aventura. 

No meu universo de adolescente, as viagens representavam um momento de transformação do 

meu cotidiano marcado pelos afazeres e obrigações escolares. Decerto, como todo adolescente, 

tinha também meus momentos de lazer no contexto da cidade grande. Mas a idéia de viagem para 

outra cidade parecia trazer para junto de mim um mundo completamente diferente do que eu 

estava acostumado a compartilhar. O contato visual que tinha com paisagens, pessoas e cidades 

tão diferentes ao longo do caminho me mostrava um mundo muito além do que eu conhecia. 

Dentre todas as cidades vizinhas a Juazeiro do Norte, Barbalha foi a que sempre me 

chamou mais atenção. Situada ao sopé da chapada do Araripe, possuindo um clima agradável, em 

relação às outras cidades da região e uma estância hidromineral, oferecia, para mim, opções a 

mais de lazer e aventura na minha breve estadia no Cariri. Também me chamavam a atenção as 

suas ruas estreitas e íngremes, com calçamento irregular e seus casarões, muitos deles 

centenários, os quais pareciam saídos de outra época. As histórias sobre o passado da cidade me 

despertavam a curiosidade: as lendas sobre a gruta de Bom Jesus, a cidade como berço de figuras 

ilustres da história cearense e brasileira, como Bárbara de Alencar, Tristão Gonçalves, José 

Martiniano de Alencar, dentre outros. Aos meus olhos, Barbalha parecia um lugar protegido da 

ação transformadora do tempo através das matas. 

Numa fortuita coincidência, a esse primeiro momento de contato veio se juntar um 

segundo, no qual já havia me despedido, e muito, da minha fase juvenil. Ao entrar no universo 

acadêmico, mais precisamente no curso de graduação em Ciências Sociais, pela Universidade 

Federal do Ceará, deparei-me com a "supressa" de que era "exigida” dos alunos a elaboração de 

um estudo mono gráfico que fosse baseado em um tema de pesquisa, como parte dos requisitos 

para a conclusão do referido curso em bacharelado. 



Diante desse dilema de encontrar um tema para minha futura pesquisa, a qual 

privilegiasse o estudo do homem e suas ações sociais em relação ao divino e mais ainda, que 

fosse estabelecida por uma empatia entre objeto e pesquisador, peça que até então me parecia 

fundamental; a festa do padroeiro de Barbalha, como numa trama do destino, surgiu para mim 

como um mistério a ser desvendado. Esta idéia reluziu como um letreiro luminoso, no fundo da 

minha cabeça, após assistir a um documentário sobre a mesma, exibido num programa 

televisivo5. Mas nas muitas voltas que a vida dá, acabei por não concluir o curso como bacharel, 

e sim, com o título de licenciado em Ciências Sociais, no ano de 19956. Isto devido ao fato de 

que, no meio do caminho, entre a licenciatura e a conclusão do bacharelado, ingressei no 

Mestrado em Sociologia da mesma universidade (no ano de 1996). Foi, então, uma nova porta 

que se abriu para dar continuidade e aprofundamento científico ao meu tema de pesquisa. 

Portanto, estudar Barbalha e seu contexto social sobre a ótica de sua festa, foi como unir dois 

momentos distintos de maturação, um marcado pelo prazer da aventura e pela curiosidade de 

adolescente que começa a descobrir o mundo que o rodeia, e outro que se caracteriza pelo 

interesse em desvelar os segredos da "alma humana" em relação ao seu contexto e suas ações 

sociais.  

 

 

 

                                                           

5 Tal documentário, intitulado "Festa de Santo Antônio de Barbalha" e de autoria de Rosemberg Cariri, foi 
apresentado no programa "Arte e Cultura", o qual é exibido pela TVC e tornou-se também material 
empírico para presente pesquisa. 
6 Aquela época, no regimento do Curso de Ciências Sociais da UFC, para se obter o título de conclusão do 
curso era necessária apenas concluir uma modalidade que poderia ser o bacharelado ou a licenciatura. Para 
o título de bacharel era preciso a apresentação e defesa da monografia. Já para o título de licenciado, era 
necessário apenas a conclusão das disciplinas relativas a área pedagógica, não exigindo, portanto, a 
apresentação e defesa da monografia, o que ainda permanece. Porém, hoje em dia, para se obter o grau de 
licenciado é necessária, primeiro, a conclusão do bacharelado. 



1.1  O padroeiro de Barbalha e  a  dinâmica da tradição e  

da mudança na reprodução da cultura.  

 

Este trabalho, que nasceu a partir do cruzamento de uma investigação científica e de 

uma aproximação recheada de boas lembranças, busca compreender a vida quotidiana daquela 

cidade e suas relações sociais, a partir da festa de louvor ao seu padroeiro, recompondo assim, 

algumas formas de homenagens aos santos, privilegiando as ligações estabelecidas entre os 

homens e o divino, e as modalidades de manifestação do sagrado. Neste aspecto, o presente 

estudo propõe uma análise do objeto a partir do próprio universo compartilhado pelos indivíduos 

que fazem e vivem a festa do padroeiro de Barbalha, considerando-a como um momento 

extraordinário no dia-a-dia daquelas pessoas e marcado, principalmente, pelo espírito de uma 

efêmera euforia e diversão. Assim, um dos objetivos norteadores da pesquisa, foi entendê-la a 

partir do contexto vivido por seus atores, na festa, em relação à sua organização social. Isto por 

considerar estes sujeitos ativos na construção dos sentidos atribuídos à mesma; portanto, dotados 

de uma capacidade critica perante os contextos sociais: elaboram, compreendem, interagem; 

enfim, refletem com e sobre a realidade (ZALUAR, 1988). 

Contudo, a construção simbólica desse(s) significado(s) não se efetiva de forma 

isolada ou apriorística, mas cimentada no plano do concreto, da realidade e como tal são reflexos 

dos processos sócio-históricos vividos pelas sociedades. Dessa forma, buscou-se determinar os 

processos de manutenção e modificação dos sentidos da festa de santo Antônio, levando em 

consideração um diálogo entre presente e passado. Nesta perspectiva, a relação estabelecida entre 

a tradição e a mudança, na medida em que ambas as esferas fazem parte da mesma realidade 

social, é um dos recursos metodológicos utilizados. Com efeito, a tradição para persistir, nos 



diversos contextos socioculturais, precisa atualizar-se, incorporar elementos novos para não se 

tomar imutável; por outro lado, a mudança busca sempre formas conhecidas, tradicionais, para se 

efetivar. Esta tensão gera uma (re)atualização das manifestações culturais, incorporando-as aos 

novos contextos sociais, mas permanecendo certos traços identificados como permanentes, 

tradicionais. Assim, apreensão dos sentidos da festa do padroeiro de Barbalha, não poderia ser 

dada apenas estabelecendo-se a relação entre ela e a realidade efetivamente vivida. Quando 

relacionada aos processos de manutenção e mudança dos sentidos, a compreensão sobre seus 

significados se amplia. 

Desse modo, captar os significados, a partir do pressuposto explicitado, deixa clara a 

necessidade de recompor o evento religioso (a festa do padroeiro) através de seu ciclo festivo, 

considerando ainda as interferências ocasionadas por ações externas ao grupo, tais como as 

produzidas pelas forças da natureza. O processo de concretização da festa, o qual se baseia no 

antes, durante e no depois é premissa fundamental na construção desse tema abordado, haja vista 

a compreensão dos papéis desempenhado por seus atores, durante as fases da festa que vai desde 

sua organização/preparação até a conclusão/encerramento, e tomando-os como referência para 

analisar as performances dos outros componentes, que lá dão feição e vida à festa. Assim, 

entendendo este aspecto a partir de um movimento circular (CAVALCANTI, 1995), o qual se 

opera através de uma reincidência, num constante retomo, fazendo-se presente a cada ano na 

rotina da cidade. 

A partir de um detalhado e criterioso levantamento bibliográfico sobre o tema, o qual 

apontou, numa classificação, a priori, desta festa como uma expressão da cultura popular, 

privilegiou-se um estudo atual do fenômeno, mas buscando inseri-lo num lapso de tempo maior, 

anterior ao descobrimento do Brasil, onde a meu ver as formas já estavam estabelecidas. Apesar 



de que no Brasil, tais formas culturais receberam uma nova roupagem e foram, ao longo de nossa 

história, transformando-se ao gosto da cultura brasileira (DEL PRIORE, 1994). 

Assim, ao compreender um ritual religioso, considerado expressão da cultura popular, 

estabeleceu-se um limite espacial e temporal à pesquisa. Esta se restringe, primeiramente, ao 

universo da cidade de Barbalha, na qual ocorre a festa do seu padroeiro, mas sem perder de vista 

as ligações sociais, políticas e econômicas estabelecidas, ao longo de um percurso histórico, por 

aquela cidade com outras que a circundam, tais como Juazeiro do Norte e Crato. Porque no 

cenário geográfico da região do Cariri, esses três núcleos urbanos sempre compartilharam de uma 

realidade marcada por um desenvolvimento sócio-econômico incipiente e pelas constantes lutas 

contra as forças da natureza, que ora tornam o vale verde e próspero, ora seco e improdutivo. 

Importante afirmar, também, que esses núcleos urbanos, destacam-se no cenário regional do 

Cariri, em relação às outras cidades. Cada uma, ao seu "modo de viver", expressa uma 

característica própria, notadamente reconhecida no contexto mais geral da região. As quais foram 

percebidas durante a pesquisa de campo, através da convivência e entrevistas realizadas com 

estudiosos de Juazeiro, Crato e Barbalha. Dentre todas as apontadas por eles, escolheram-se as 

que mais representam, no imaginário, uma faceta do contexto sociocultural e político de cada 

cidade ressaltada. Portanto, reconhece-se na cidade de Juazeiro do Norte um centro irradiador de 

fontes econômicas e políticas para a região, sendo ao mesmo tempo um pólo da religiosidade 

popular. Já Crato, se destaca como ponto de convergência cultural, por existirem lá 

Universidades, teatros, cinemas, dentre outros resquícios d'uma época, na qual a cidade detinha o 

poder econômico, político e religioso. Vale salientar, ainda, que a sua população vive em torno 

dessa fase áurea da cidade. Em Barbalha, esta noção também é muitas vezes explicitada por 

estudiosos que a consideram como um relicário que guarda um passado próspero, expresso nas 

suas ruas e casarões antigos. Barbalha também teve seu momento de glória no cenário regional, 



quando sua produção de rapadura, principal fonte alimentícia do sertanejo, em outra época, lhe 

deu o título de "Celeiro do Nordeste", outorgado por muitos historiadores, segundo nos informa 

Araújo (1994). A partir daí, a configuração social foi marcada por uma crescente concentração de 

renda nas mãos de algumas famílias que acabaram estabelecendo estreitas relações com os 

poderes político e religioso, definindo a sociedade local como arraigada em valores tradicionais 

que preservam a importância da família, a valorização e o respeito aos preceitos religiosos; 

enfim, que traduziam a ideologia dos segmentos dominantes, o que ainda hoje acontece. A esta 

concepção se junta outra, que considera a cidade como guardiã das manifestações da cultura 

popular da região. Isto por dar visibilidade, sob o contexto da festa do seu padroeiro (Santo 

Antônio), as expressões mais "puras do seu folclore". Desta forma, fica caracterizada a vida 

daquela sociedade por estabelecer, de certa maneira, um constante diálogo entre o seu passado e o 

presente, revelando uma preocupação em preservar sua memória.  

Mesmo estabelecendo a cidade de Barbalha e seus contextos sociais, político e 

econômico como cenário desta pesquisa, limitou-se ao espaço urbano, mais especificamente ao 

Centro da cidade. Devido aos motivos de nele transcorrerem as programações religiosas e sociais 

da festa do seu padroeiro e por ser este palco das muitas transformações ocorridas ao longo da 

história da cidade, as quais incidiram incisivamente na realização das comemorações em 

homenagem ao seu santo protetor. Também é importante ressaltar que a vida no núcleo urbano 

possui diferenças significativas em relação à vida das roças, proporcionando apreensões distintas 

da realidade, embora possa existir uma comunhão nas suas relações sociais (SOUZA, 1994). 

 

Ao levar em consideração a área de interesse especifica desse estudo, definida pela 

preocupação em desvendar as formas de manifestação do sagrado, indicando outras vias de 

acesso entre os homens e o divino, revelou-se sua abordagem· um tanto quanto restrita e definida, 



a qual privilegia o contexto da festa do padroeiro de Barbalha e o local onde esta se realiza. 

Portanto, sem querer perder de vista as contribuições mais gerais, buscou-se relacioná-la ao 

intervalo de tempo e espaço mais abrangentes, contemplando a relação entre o particular e o 

geral, já que o entendimento das situações passa pela dinâmica dessas duas esferas. Neste sentido, 

a análise mais precisa sobre o tema toma como referência a tensão estabelecida entre os grupos 

que participam da festa, proporcionando visões distintas sobre a mesma. Também leva em 

consideração a cultura brasileira e as contribuições dos povos que auxiliaram na sua formação, 

desta sua origem. 

Dessa maneira, esta dissertação procurar fazer um cruzamento entre passado e 

presente, na medida em que as formas atuais de manifestação do sagrado, principalmente as 

festas de cunho religioso, repousam sobre elementos culturais constituídos ao longo da história e 

que são (re)atualizados constantemente pelos indivíduos e pela sociedade da qual estes fazem 

parte. 

A presente visão adotada sobre a festa do padroeiro reflete a preocupação de dar 

conta das continuidades a partir das transformações, atenta aos fatos extraordinários que surgidos 

ao longo da história deram feição à mesma, buscando revelar os significados que a torna peça 

chave na elucidação daquela trama social. Assim, o fenômeno considerado é analisado a partir de 

sua tendência mais próxima da realidade vivida, considerando-a como uma tradição religiosa, 

mas também, expressão maior da cultura da cidade e da região. Desse modo, o fenômeno é 

enquadrado num período de longa duração buscando os reflexos na sua atual forma de 

manifestação para entender o processo de transformação que alterou o quadro existente, através 

de uma constante (re)atualização da cultura: a relação viva entre tradição e mudança. 

Nessa perspectiva, levou-se em conta uma tradição festiva, de cunho aparentemente 

religioso, cujo objetivo, a priori, seria uma forma de homenagem a um santo católico, na qual se 



misturam eventos precisamente de cunho religioso e outros considerados de conteúdo mais 

lúdico, revelando, aparentemente, uma faceta diferente de outras festas religiosas, na qual as 

brincadeiras e a diversão, juntamente com o sagrado, passam também a ser elementos 

importantes na sociabilidade dos grupos. 

Procurou-se entender essa realidade multifacetada, recompondo elementos dispersos, 

como num grande quebra-cabeça, que se revelaram através da análise dos motivos, tendências e 

influências exteriores, interiores, particulares e gerais ao grupo. Portanto, ao especular sobre a 

vida da cidade, sua história e sua festa, o olhar recaiu-se sobre o papel que festas tradicionais 

como daquela cidade desempenham na sociedade local e brasileira, apontando, ainda, para as 

formas de ligações entre os homens e o sagrado, procurando estender a cosmovisão desta relação 

através de outros imperativos que estabelecem o fio condutor entre o mundo terreno e o divino. 

A pesquisa procurou dar conta de questões inseri das num quadro conceitual mais 

amplo e abstrato, que traça uma aproximação entre as ciências que lidam com a realidade, 

buscando captar a lógica subjacente às ações dos indivíduos, grupos ou sociedades, inseridas em 

seu contexto específico. Assim, a Sociologia, a Antropologia e a História, bases desta pesquisa, 

se avizinham na medida em que procuram dar conta dos seus objetos tomando como referência o 

estudo das ações sociais desempenhadas pelos seus atores através do(s) seu(s) significado(s). 

Quando uma ou outra ciência tenta responder as questões estabelecidas através das teias de 

significados produzidas pelo próprio homem, levam em consideração seu respectivo arcabouço 

teórico, os quais podem travar diálogos de ordem estrutural, cultural ou mesmo relativos à 

mentalidade e conduta dos indivíduos em outras épocas. 

De acordo com a proposta apresentada nesta pesquisa, a cultura é aqui entendida 

como um processo que é constantemente reproduzido e atualizado, refletindo as interferências 

dos indivíduos, das sociedades nas quais estes vivem e constroem seu dia-a-dia, como também 



dos fenômenos da natureza e do acaso. Desse modo, as sugestões dos estudos antropológicos, que 

buscam redimensionar um conceito de cultura que privilegie os sentidos atribuídos a certas 

manifestações culturais que, aparentemente, são consideradas como desprovidas de sentido e 

interesse por parte daqueles que as produzem, além de estarem inseridas em um contexto 

específico, e estabelecem uma ligação entre seus produtores e a realidade; tornaram-se 

esclarecedores. 

A reflexão antropológica tem se voltado constantemente para a discussão a respeito 

dessa esfera da vida social. Muitas páginas têm sido escritas por teóricos que propõem o estudo 

da realidade através das formas culturais que permeiam qualquer sociedade. Entretanto, é 

importante ressaltar que qualquer teoria explicativa, mesmo que devidamente fundamentada, não 

deixa de se constituir em um esforço interpretativo, marcado pelas crenças de seu autor e pelas 

circunstâncias históricas, tanto dos fatos passados como das possibilidades futuras. Mesmo em 

conformidade com seu contexto, alguma lógica intrínseca ao texto é relevante, apontando uma 

contribuição peculiar ao desenvolvimento de qualquer disciplina. Assim, a cultura entendida 

como um conjunto de sistemas simbólicos, estabelecendo uma ligação entre os indivíduos e a 

realidade, de acordo com os códigos tradicionais, os quais são compartilhados e compreendidos 

através de uma linguagem historicamente constituída por aqueles que participam das 

manifestações orientadas por eles, é a mais recente resposta que antropologia busca dar para o 

estudo da realidade social a partir de seu contexto cultural específico. 

O caminho proposto pelo antropólogo Geertz (1989), sugere um deslocamento do 

olhar do pesquisador acostumado a tentar desvendar questões a partir da ótica cultural como 

“uma realidade ‘surperorgânica’, auto contida, com forças e propósitos em si mesma” ou 

alegando “que ela consiste no padrão bruto de acontecimentos comportamentais que de fato 

observamos ocorrer em uma ou outra comunidade identificável” (GEERTZ, 1989, p. 21), para 



uma dimensão mais localizada e específica da realidade, quando levam em consideração os 

significados a ela atribuídos. Neste sentido, a cultura por ele definida passa a ser um conjunto de 

“sistemas entrelaçados de signos interpretáveis” (GEERTZ, 1989, p. 24), dotada de uma 

linguagem comum, historicamente constituída, permitindo a compreensão, o entendimento por 

todos aqueles que dela participam, ou seja, como expressão das atitudes e valores partilhados. 

Propõe, também, a análise desse sistema como um mecanismo simbólico de controle do 

comportamento humano. 

O homem, dentre todas as espécies animais, é o único ser incapaz de produzir 

programas genéticos que modelem suas ações sociais, daí a necessidade de criar sistemas de 

ordens simbólicas que governem seu comportamento. A cultura, enquanto sistema organizado de 

símbolos e signos está na especificidade humana, tornando o homem um ser simbolizante. Como 

tal, procura interagir com sua realidade, buscando nos padrões culturais as referências simbólicas 

que o orientem no mundo. Dessa forma, os sistemas ordenados de símbolos dão sentidos aos 

acontecimentos vividos pelos homens e a cultura é o contexto - gabarito ou diagrama - que toma 

inteligíveis os acontecimentos, os comportamentos, as instituições ou os processos sociais. 

Os homens, portanto, estão intimamente ligados aos processos sociais, porque estes 

últimos fazem parte da esfera da cultura, estando assim, amarrados às teias de significados que 

eles mesmos teceram. Dessa forma, a religião, como um sistema cultural, pode ser pensada como 

a união dos elementos valorativos e dos aspectos cognitivos, existenciais, denominados, 

respectivamente, por Geertz (1989), de “ethos” e “visão de mundo”. Neste sentido, a religião 

promove um encontro entre as ações humanas e uma ordem cósmica imaginada, projetando 

imagens dessa ordem trans-humana no plano da experiência, do concreto e estabelecendo, ainda, 

uma ordem de existência geral. A fusão do mundo vivido (real) com um mundo imaginado 

(ordem cósmica), através da mediação de um conjunto de formas simbólicas, ocorre nas 



cerimônias, em que as concepções religiosas reforçam, com uma dose de autoridade persuasiva, 

um comportamento perante certos padrões culturais. Os rituais seriam os momentos onde ocorre 

a junção desses dois mundos, tornando-os um mundo único. Desse modo, a partir desse enfoque, 

considera-se a festa religiosa de Barbalha como uma linguagem historicamente elaborada e na 

qual de alguma forma estão inseridas sua organização social, política e econômica. 

Pensar a cultura como uma linguagem historicamente elaborada é, no sentido dado 

por aquele autor, considerá-la como uma totalidade acumulada de padrões culturais que os 

indivíduos ou grupos empregam para orientar-se num mundo que de outra forma seria obscuro. 

É, portanto, admiti-la como já conhecida e pré-existente, mas passível de uma (re)atualização 

através da constante reprodução a que está sujeita. 

Essa característica da cultura como algo que é constantemente reproduzido, 

atualizado em relação ao presente, representa um importante referencial para análise da festa de 

Barbalha, como uma manifestação cultural impregnada de significados elaborados historicamente 

e caracterizada, principalmente, por ser um elemento que incorporado ao contexto cultural, 

assumiu a feição de algo permanente e vital para aquela sociedade, constituindo-se naquilo que 

compreendemos como uma tradição (mesmo tendo sido inventada ou criada); porém marcada por 

uma relação dinâmica com a mudança. 

Sahlins (1990) compreende a cultura como uma síntese da estabilidade e mudança, do 

passado e do presente, na qual a ação simbólica desempenhada pelos indivíduos estabelece uma 

(re)atualização da mesma, através da sua constante reprodução nos contextos sociais. Para ele, os 

homens criativamente repensam seus esquemas convencionais, na medida em que as suas ações 

não se conformam, necessariamente, aos significados que lhes são atribuídos, alterando as suas 

culturas (conjuntos de sistemas simbólicos). 



Sua argumentação é que, ao nível do significado, sempre existe uma reversibilidade 

potencial entre tipos de ações e categorias de relações. Tal pressuposto põe em evidência o 

diálogo simbólico “entre as categorias recebidas e os contextos percebidos entre o sentido 

cultural e a referência prática” (SAHLINS, 1990, p. 181). 

O diálogo entre os conceitos culturais e a experiência humana leva a uma 

transformação da cultura, tanto pela ação individual, como pelas determinações do mundo. No 

primeiro caso, age o componente “individual”, o homem ou grupos sociais, através da percepção, 

apropriação e ordenação dos objetos de sua existência pelos conceitos historicamente elaborados. 

Por outro lado, as razões próprias de um mundo refratário transformam as categorias tradicionais 

(significados culturais) por não o abrangerem por completo, 

 
o esquema cultural é colocado em uma posição duplamente perigosa, isto é, 
tanto subjetiva quanto objetiva: subjetivamente pelo uso motivado dos signos 
pelas pessoas para seus projetos próprios, objetivamente, por ser o significado 
posto em perigo em um cosmo totalmente capaz de contradizer os sistemas 
simbólicos que presumivelmente o descreveriam" (SAHLINS, 1990, p. 186). 
 

Essa dupla posição, denominada pelo autor de “reavaliação funcional das categorias” 

(SAHLINS, 1990), é levada a cabo na transformação dos signos culturais, historicamente 

determinados, na medida em que os indivíduos os utilizam em relação ao contexto empírico. 

Embora os conceitos culturais sirvam de elementos ordenadores e possibilite a apropriação das 

coisas pelos homens, eles não as abarcam completamente, sofrendo constantes mutações. A 

cultura, enquanto sistema composto de conceitos socialmente estabelecidos, também sofre 

constantes transformações, ao passo que estes conceitos mudam pela ação do homem em relação 

ao mundo e também pela ação do cosmo totalmente capaz de se mostrar intratável, podendo 

negar os conceitos que lhe sejam atribuídos. Nesta perspectiva, a ação simbólica é constituída por 



um “passado inescapável e por um presente irredutível” (SAHLINS, 1990, p. 189). Continuidade 

e transformação fazem parte da mesma realidade social. 

Assim, a noção de tradição, como um fenômeno que lembra inércia, incapacidade de 

obedecer a forças novas, desgosto por tomar novos hábitos, expressando uma necessidade de 

continuar aquilo que sempre é realizado de tempos passados, revelando certo conformismo, é 

deixada de lado, na medida em que esta passa a ser encarada, como algo dotado de uma ação 

inovadora, que a cada reprodução é atualizada através da consciência adquirida pelos indivíduos 

sobre sua realidade, numa constante relação dinâmica com a mudança (MAUSS, 1979, p. 200-

201).  

Por outro lado, associar a grosso modo as mudanças a um “aspecto de desagregação, 

deturpação e transformação abrupta da realidade” (CARVALHO, 1995, p. 56-58), sem levar em 

consideração a relação estabelecida com a tradição é focalizar o processo entre essas duas esferas 

fora da dinâmica cultural, a qual se baseia num constante diálogo entre as categorias recebidas e 

os contextos percebidos. Afinal, como o próprio Sahlins (1990, p. 189) afirma, “toda reprodução 

da cultura é uma alteração, tanto que, na ação, as categorias através das quais  o mundo atual é 

orquestrado, assimilam algum novo conteúdo empírico”. 

Assim, tradição e mudança são mutuamente dependentes. A tradição para se manter 

viva, para persistir, nos diversos contextos sociais, precisa atualizar-se, incorporar elementos 

novos para não se tomar imutável, o que por certo a caracterizaria por uma atitude, de isolamento, 

acarretando num esvaziamento de seu sentido. A mudança, em um percurso inverso, busca 

formas tradicionais, já conhecidas, para se efetivar. Ambas, portanto, fazem parte de uma mesma 

realidade social; onde a “(re)atualização cotidiana é uma condição histórica para manter viva a 

tradição no interior da sociedade que se transforma cotidianamente na ação de sujeitos concretos, 

gerando novas formas de viver, de pensar e de sentir” (CARVALHO, 1995, p. 58-59). Enfim, nos 



sistemas de significados coletivamente elaborados, há um empenho constante em integrar 

tradição e mudança, recriando as sociabilidades. 

Nessa discussão da relação entre tradição e mudança é importante enfatizar que 

ambas as esferas se constituem em um processo vivo, tornando mutáveis os sentidos de certa 

manifestação cultural. Ao levar em consideração este tipo de análise, tem-se que pensar a 

(re)atualização da cultura, enquanto sistema de conceitos socialmente estabelecidos, como um 

processo constante de criação e recriação dos sentidos compartilhados em um contexto social. 

Porque, é inelegível que os seus produtores, “face às referências do passado e às exigências do 

presente, necessitam reordenar os seus sistemas simbólicos, o que se dá sempre em meio a uma 

ação de preservação ou (re)atualização da tradição” (CARVALHO, 1995, p. 58-59). Isto leva a 

uma ação por parte de seus produtores, na medida em que a significação e o papel que ocupam no 

cotidiano são alterados, ocasionando um trabalho de triagem dos elementos culturais, os quais 

podem ser mantidos, suprimidos ou (re)atualizados. 

Assim, a (re)atualização cultural promove uma “constante recriação num espaço 

socialmente determinado” (MAGNANI, 1984, p. 18-19), no qual as manifestações culturais estão 

sujeitas a uma mudança de sentido. Como dito anteriormente, tais alterações podem ocorrer 

devido a uma nova ordenação do universo simbólico através da ação dos homens em relação ao 

mundo, como também pelas determinações deste último. 

Desse modo, “as manifestações culturais permanecem e são alteradas no processo de 

modificação dos conceitos constantemente levado a cabo quando entram em contato com a 

empiria. Tal modificação é efetivada tanto pela ação do indivíduo, da sensibilidade dos grupos, 

dos fatores históricos, como pela ação da natureza” (SOUZA, 1994, p. 19). Em relação ao estudo 

da festa do padroeiro de Barbalha, fica evidente a dinâmica relação entre o apego às formas 

tradicionais de realizar o evento e a interferência de outras modalidades que levam a uma 



adaptação da festa aos novos tempos, estabelecendo uma integração entre os diversos grupos que 

a compõem. 

Dentro dessa lógica dinâmica, as mudanças tornam-se muito lentas, necessitando de 

um extenso período histórico para poder percebê-las. Mesmo sendo o movimento histórico 

marcado por um processo de alteração lento, o que transparece são as mudanças de sentido de 

uma dada cultura, percebida através de suas manifestações (como as festas religiosas). Portanto, o 

que é sublinhado nesta dissertação são os processos de manutenções e modificações de sentido na 

realização da festa do padroeiro de Barbalha, buscando compreender qual o seu sentido na 

atualidade e desvelando o(s) fator(es) que rege(m) tal(is) significado(s), estabelecidos a partir da 

vivência social de seus atores.  

Ao analisar a questão da construção e mudança de sentidos a uma dada manifestação 

cultural, Queiroz (1992) indica uma postura que ultrapassa as concepções analíticas de considerar 

o significado atribuído às manifestações culturais apenas através dos sentimentos revelados por 

seus atores. Para ela é importante, também, levar em consideração os reflexos das transformações 

sociais, econômicas e culturais, procurando relacionar as manifestações culturais ao momento 

histórico da coletividade, a estrutura na qual a manifestação analisada acontece e as possíveis 

formas assumidas a partir dessas mudanças, determinando assim o seu sentido atual. 

Ao denominar esta posição teórica de “abordagem sócio-histórica”, a autora revela 

um importante caminho para o estudo de eventos marcados por um processo histórico, vivido e 

experimentado por seus atores através das muitas fases assumidas por tais manifestações, mas 

sem considerar estas etapas corno um percurso evolutivo, uma espécie de "continuum", e sim um 

processo constante de transformação (mudança), ocorridos corno resultados das modificações 

sócio-econômicas e culturais também sofridas pela sociedade na qual elas se efetivam. 



Tal abordagem difere de outras, em termos de "procurar saber quem são os foliões, 

qual a sua posição na hierarquia do poder local e da própria festa e, finalmente, o papel que 

desempenham - se são atores, ou espectadores, ou servidores" (QUEIROZ, 1992, p. 217 – grifos 

meus), em suma, reveste de "carne e sangue" o esqueleto teórico que dá suporte a outros tipos de 

abordagens, as quais privilegiam identificar unicamente os fatores estruturantes que estão além 

dos indivíduos, sujeitos ativos na construção da realidade social e das manifestações culturais7. 

Ao utilizar uma sociologia comparativa entre as fases da manifestação cultural 

analisada ao longo de sua história, identificando as mudanças ocorridas e o(s) fator(es) que 

proporcionou( ou proporcionaram) tais alterações em relação ao contexto social na qual ela se 

                                                           

7 Em termos de apontar um novo caminho para análise do carnaval brasileiro, Queiroz (1992) se opõe às 
idéias apresentadas por Damatta (1990) em relação a esta manifestação cultural e sua abordagem teórica. 
Para ela o carnaval brasileiro seria um momento no qual as normas sociais estariam comandando o 
desenrolar da festa, um "ritual" que não permite a inversão dos valores compartilhados no dia-a-dia, um 
evento em que as desigualdades sociais, étnicas e econômicas estariam presentes em sua estrutura festiva, 
não ocorrendo, portanto, uma ruptura entre o cotidiano e este momento, considerado por muitos, como 
extraordinário. Porque para cada fase experimentada, ao longo da história do carnaval no Brasil, esses 
fatores sempre permearam os interstícios dessa festa nacional, embora o que salta aos olhos, numa 
primeira vista, seria a alegria e diversão como característica marcante desse evento. A autora traz a 
discussão, acerca do caráter da festa, para o interior da relação entre a estrutura da festa e da sociedade, as 
quais são marcadas pela vivência estabelecida entre os indivíduos que as compõem. Tanto no carnaval do 
passado, como no atual, nunca houve uma incompatibilidade entre a festa e a sociedade nacional, ao 
contrário, o que sempre existiu e existe é um emparelhamento, no qual são guardadas as mesmas 
configurações e composições, as mudanças sofridas pela festa correspondem às modificações verificadas 
na sociedade. Já para Damatta, o carnaval brasileiro, como uma festa nacional, representa um rito de 
passagem, o qual proporcionaria uma transição entre uma sociedade coercitiva, marcada por normas e 
valores rígidos que determinam os comportamentos dos indivíduos em sua rotina diária, para outra, 
mesmo que efêmera caracterizada pela alegria, euforia e a permissividade da inversão desses valores que 
regem o dia-a-dia do brasileiro. Para ele, o carnaval é uma festa na qual os indivíduos podem assumir 
atitudes antes não permitidas, revelando um caráter de ruptura entre a vivência do cotidiano e o momento 
extraordinário que um ritual desse porte pode permitir. Dessa forma, o carnaval estabeleceria outra rotina, 
diferenciada daquela do dia-a-dia, a qual é caracterizada pelas obrigações do trabalho e das desigualdades 
sociais, étnicas e econômicas. Portanto, tal momento extraordinário, em que a alegria, a diversão e a 
fraternidade, regem as ações individuais e as sociais, proporcionaria, também um sentimento de igualdade 
instaurando uma breve suspensão ou anulação dessas desigualdades sociais, étnicas e econômicas. Dessa 
maneira, para Damatta (1990), "o carnaval seria uma festa imutável no tempo e no espaço; suas 
modificações não deveriam ser levadas em conta porque seriam secundárias e, portanto, indignas de 
atenção, uma vez que a natureza profunda - a alegria, a liberdade, a fraternidade - permanecem imutáveis" 
(QUEIROZ, 1992, p. 215). Para ele, as preocupações que marcam periodicamente os participantes e 
espectadores da festa face às modificações e alterações, são irrelevantes pois a festa como é sentida seria o 
sustentáculo para sua continuidade, através dos tempos. 



efetiva, a autora evidencia o traço comum que define tal manifestação, como hoje em dia é ela 

apresentada, ou seja, a partir da análise dos significados para seus produtores e consumidores, 

Queiroz (1992) desvenda a estrutura social tal qual ela é vivida. 

Através da análise das mudanças e continuidade, Queiroz (1992) estabelece um 

diálogo entre passado e presente, procurando definir o significado da manifestação em questão, 

através da dinâmica relação estabelecida entre as transformações da mesma e as mudanças que se 

verificam na sociedade, sublinhando, dessa forma, a vivência social dos atores que dela 

participam. Em suas palavras, “o procedimento adotado (...) no presente ensaio é a análise do 

‘vivido e não do que é sentido’” (QUEIROZ, 1992, p. 217)8. 

A analise do vivido, de acordo com o pensamento supracitado, neste presente estudo, 

torna-se uma peça chave na medida em que a ordem social se reescreve simbolicamente na esfera 

das sociedades9. O particular entendimento da noção de cultura acima indicado, considerando 

esta esfera como sistema de símbolos que articulam significados publicamente reconhecidos e 

não tomados unicamente como abstrações, ou seja, como se eles estivesses vagando num vazio, 

mas como realizações efetivamente possíveis de sistemas simbólicos em situações singulares 

(ARANTES, 1998, p. 35-41); leva a uma necessidade de compreendê-los como produto das 

ações de homens concretos, inseridos num contexto social específico, onde as representações 

sobre determinada manifestação cultural podem revelar o ponto de vista sobre suas vivências, 

pensamentos, sentimentos, costumes, crenças, dentre outros; enfim, podem desvelar o seu mundo 

vivido. Com efeito, o eixo central desse estudo está fundamentado na relação entre os atores que 

fazem e vivem a festa e o próprio fenômeno analisado, enquanto construção simbólica de uma 
                                                           

8 Também é importante lembrar que Rondelli (1993), desenvolve uma análise acerca das histórias de 
trancoso no litoral maranhense, desvelando a estrutura social, política, econômica e religiosa (o mundo 
vivido) da comunidade pesquisada a partir da análise das representações dos contos e "causos" relatados 
pelos pescadores. 
9 Neste sentido consultar Geertz (1989), Arantes (1998) e Magnani (1984). 



realidade social. Neste sentido, busca-se identificar as significações elaboradas, a partir de um 

processo histórico que reforça a idéia de que as transformações ocorridas no contexto sócio-

econômico influenciaram essas modificações de sentido, apontando também, as relações que 

sempre se estabeleceram entre os diversos grupos que compõem a mesma. Dessa forma, a festa 

de Barbalha, como uma complexa manifestação cultural tradicional, na qual são condensados e 

revelados os aspectos do mundo vivido em relação a uma ordem trans-humana, apresenta um 

caráter comunicativo - uma linguagem - estabelecido por seus ritos que articulam elementos 

simbólicos com a realidade vivida. 

Assim, é relevante considerar que os símbolos representados nas manifestações 

culturais podem assumir um papel multívoco, expressando um caráter polissêmico em sua 

representação, devido ao fato de não se limitarem a um único significado por não possuírem 

apenas um referente lógico, mas vários, os quais são tirados dos muitos campos da experiência 

social e da avaliação ética. Como o próprio Turner (1974) informa: 

 
Isto conduz ao problema da “polissemia”, ou multivocidade de muitos símbolos, 
isto é, ao fato de possuírem simultaneamente muitas significações (TURNER, 
1974, p. 58-59). 
 
 

E continua, 

 
os símbolos possuem as propriedades de condensação, unificação referentes 
dispares, e polarização de significado. Um único símbolo, de fato, representa 
muitas coisas ao mesmo tempo, é multívoco e não unívoco. Seus referentes não 
são todos de uma mesma ordem lógica, e sim tirados de muitos campos da 
experiência social e de avaliação ética (TURNER, 1974, p. 70-71). 
 
 

Neste sentido, a indicação do caráter multívoco dos símbolos, induz a uma análise das 

manifestações culturais como elementos ricos em símbolos e sentidos. É importante ressaltar que 

tais manifestações são constituídas por "um sistema de símbolos que articulam significados", 



podendo ser vistas como expressões de um universo simbólico, nas quais são revelados os 

valores, sentimentos, emoções, crenças e costumes de um grupo social específico, podendo ser, 

às vezes, divergente ou até mesmo contraditório a uma modelo homogêneo de cultura. 

Enquanto catalisador de sentidos e significados estreitamente relacionados à ordem 

social, as manifestações culturais podem revelar as incongruências e contradições de uma dada 

sociedade. Assim, entra em jogo a discussão das manifestações culturais, enquanto práticas que 

congregam diferentes grupos sociais e pontos de vista distintos. Essa discussão aborda as relações 

entre a cultura erudita e popular, como variantes de uma mesma cultura por elas constituída10. 

A noção de erudito diz respeito ao mundo "culto e civilizado", evocando os domínios 

do saber e das ciências. Também reflete uma percepção de "gosto", considerado como o mais 

correto o que se traduz em uma forma plausível de viver coerentemente em sociedade. Porém, 

estas “expressões da cultura”, difundidas entre os outros grupos como se fossem ou devessem se 

tornar o modo de agir e de pensar de todos são, na verdade, expressões de um modo de viver 

particularizado e que diz respeito aos segmentos hierarquicamente melhor colocados em uma 

dada sociedade que controlam os múltiplos mecanismos de poder e exercem uma relação de 

dominação sobre os menos favorecidos social e economicamente. 

Por outro lado, o popular reflete os valores e atitudes dos segmentos sociais 

“despossuídos de bens, de oportunidades, de possibilidades de mando” (SOUZA, 1994, p. 20) 

sendo, portanto, não idêntico ao primeiro. O modo de viver da não-elite, dos extratos subalternos 

de uma sociedade, é considerado uma forma marginal de concepção e expressão de um 

conhecimento sobre as coisas e o mundo, porque estabelecem, a partir de resíduos e fragmentos 

                                                           

10 É neste sentido que Brandão (1986) realiza sua pesquisa sobre religiosidade popular na cidade de 
Itamira. Ao veicular a religiosidade das classes subalternas aos trabalhadores, agricultores; enfim, de toda 
gente menos favorecida pelo sistema naquela sociedade, o autor procura defini-la a partir da dicotomia 
entre essa dimensão popular e a religião erudita, da clerezia local. 



de outros códigos, novas formas de viver culturalmente. Em concordância não se pode pensar a 

cultura popular como um universo simbólico coerente e unitário, mas um “conjunto fragmentado 

de normas e valores onde coexistem tradições (...), crenças religiosas, conhecimentos empíricos, 

valores próprios da sociedade industrial”, ou seja, “um manuscrito estranho, cheio de elipses, 

incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não com os sinais 

convencionais do som, mas com exemplos transitórios de comportamento modelado” (GEERTZ, 

1989, p. 20). 

Em conformidade com cada período histórico, ambas as esferas sempre mantiveram 

contatos que podem ter maior ou menor ligação dependendo do contexto das manifestações, 

apontando maneiras diversas de relacionamento. 

Bakhtin (1996) ao analisar a obra de Rabelais, na busca de identificar e analisar 

elementos populares do inicio do Renascimento e final da Idade Média, apresentou a dicotomia 

cultural que torna o popular diferente do erudito, destacando um influxo circular entre esses dois 

mundos. Para ele, a cultura popular nunca obedeceu, ao mesmo grau, o papel de subordinação 

vinculado à classe da qual o grupo que a produz está reduzido. Neste sentido, em sua análise, a 

partir da obra de Rabelais, a cultura popular configura-se numa “transgressão dos limites”, 

redefinindo-a como o “rebelde que existe em todos nós” (BURKE, 1989, p. 21), revelando-se, 

desse modo, uma resistência em relação aos cânones e às regras vigentes, mas por outro lado, 

destacando-se uma “circularidade, influxo recíproco entre cultura subalterna e cultura 

hegemônica” (GINZBURG, 1987, p. 21). 

Para Burke (1989), no contexto cultural da Europa no inicio da Idade Moderna, 

existia um tráfego de mão dupla entre elas, na medida em que uma pequena parcela da elite, 

denominada por ele de "bi-cultural", participava de algumas manifestações da cultura popular, 

embora o povo não participasse da cultura da elite, a qual era transmitida por meios inacessíveis 



aos iletrados. A cultura produzida nas universidades e liceus daquela época era uma tradição 

fechada, no sentido de que as pessoas que não freqüentavam essas instituições estavam excluídas. 

Por outro lado, a cultura popular era a única de uma grande maioria e era transmitida 

informalmente e estava aberta a todos, tanto a igreja, a taverna e a praça do mercado. 

Porém, esta situação não permaneceu estática. Devido às transformações sociais e 

econômicas ocorridas durante o período em foco, houve uma saída da elite das manifestações do 

povo, na medida em que ambas começaram a expressar percepções de mundo diferentes. Nesta 

perspectiva, a cultura popular passou por um longo processo de reforma, que ocasionou num 

distanciamento cada vez maior entre as duas esferas. Mas no século XIX, houve uma 

(re)descoberta das manifestações populares corno um objeto exótico, devendo, portanto, ser 

preservada e estudada. 

Essa postura de revalorização da cultura do povo ainda hoje persiste na medida em 

que certos grupos sociais buscam definir urna identidade regional ou nacional. Nos rituais da 

festa do Padroeiro de Barbalha, até os anos 1920, a carregação do mastro da bandeira, levada a 

cabo por lavradores, açougueiros e empregados subalternos, era realizada de forma marginal aos 

festejos oficiais, embora uma pequena elite dela participasse. Porém, tal situação mudou 

radicalmente a partir de 1970 e do desenvolvimento do turismo na região, quando esta passou a 

ser incluída nos festejos oficiais como uma manifestação portadora de uma tradição popular que 

evoca uma autenticidade cultural para a região11. 

Contudo, a idéia subjacente na análise desses autores é que as manifestações da 

cultura popular, mesmo tendo uma participação da elite, eram produzidas por pessoas do povo, 

trabalhadores, artesãos, camponeses, dentre outros. Apesar de hoje em dia os contextos social, 

                                                           

11 Neste sentido, conferir também Queiroz (1992), principalmente o capítulo 4 e Souza (1994), o capítulo 
2. 



político e econômico mudarem constantemente, tornando mais sutil o jogo político entre essas 

esferas, ainda continuam a existir práticas e objetos populares extremamente vivas. Embora os 

segmentos dominantes utilizem meios e veículos que articulem cada vez mais uma tentativa de 

homogeneização cultural, as manifestações culturais produzidas a partir do universo simbólico 

dos trabalhadores das grandes cidades, do campo; enfim, das pessoas menos favorecidas 

economicamente no contexto das classes estratificadas ainda persistem pontilhando o cotidiano 

de qualquer sociedade. 

Ao passo que as algumas manifestações culturais são vistas como produtos dos 

setores subalternos, podemos inseri-las na esfera da cultura popular. Assim, para compreender as 

manifestações da cultura popular, como as festas de maneira geral e em particular as festas 

religiosas, como a de Barbalha, Magnani (1984, p. 27) nos adverte para deslocarmos nosso olhar 

na perspectiva de considerá-las como fragmentos aparentemente contraditórios mas precedidos 

de uma lógica intrínseca aos significados de que estão investidas. Portanto, as manifestações da 

cultura popular podem ser consideradas como um espaço fecundo em signos e significados, 

elaborados a partir do contexto social vivido por seus produtores. 

Ainda segundo este autor, o caminho teórico percorrido para a análise das 

manifestações da cultura popular deve levar em consideração, certo cuidado em classificá-las 

unicamente através da adoção de critérios como autenticidade e contaminação (visão folclórica), 

e/ou conservação ou resistência/contestação (visão excessivamente política), quando se busca 

compreendê-las a partir da importância que possuem para seus produtores e consumidores. 

Para tanto, é preciso transcender às posições que buscam avaliar a autenticidade ou 

não dos traços culturais existentes nas manifestações da cultura popular e as que centram a 

discussão na posição ideológica dessas manifestações frente ao poder dominador. Deve-se, então, 

buscar compreender a cultura popular como produtora de significados em relação à realidade 



estudada, do que apenas se fixar na sua suposta clareza ideológica, se representa um fator de 

conservadorismo ou resistência a uma cultura dominante:  

 
Antes de concluir, portanto, pelo caráter conservador ou contestatório das 
manifestações de cultura e entretenimento populares, é preciso estar atento para 
os significados de que estão investidos. O fundamental é fixar-se menos numa 
suposta clareza ideológica - afinal, não são e nem pretendem ser programas 
partidários - e mais na lógica que preside e sustenta os fragmentos 
aparentemente contraditórios dessa verdadeira bricolagem que é a cultura 
popular. (MAGNANI, 1984, p. 27). 
 
 

Importante destacar que em alguns estudos já realizados sobre a festa de Barbalha, 

essas posições são tomadas como forma de análise da realidade específica. Tal como, a postura 

desenvolvida por Miranda Filho (1998), que busca entender essa manifestação como reprodução 

da imagem dominadora das instituições religiosas e políticas da cidade, através dos rituais da 

festa de Barbalha. Para ele, a inclusão das manifestações ditas populares na ordem oficial dos 

festejos permite uma transformação dessa esfera social, descaracterizando-as quanto ao aspecto 

popular de que estão investidas. Ao se aproximarem da ideologia dominante, impõem uma 

disciplina aos seus produtores à medida que se realizam através de um programa de atividades, 

organizado de acordo com os critérios estabelecidos por aqueles que financiam o evento (a 

Prefeitura e a Igreja Católica local), proporcionando, num futuro próximo, um total 

desaparecimento ou esvaziamento de seu sentido. 

Já Araújo (1994), outro estudioso dos rituais da festa de Barbalha, define essa 

aproximação não como uma reprodução da dominação vigente naquela sociedade, mas como um 

momento real de conquista dos estratos sociais em desvantagem, representando uma resistência, 

no sentido literal do termo, à cultura dominante. Alguns rituais da festa são apresentados como 

expressão cultural das classes subalternas, porque sua organização e realização são efetivadas por 

elas, permitindo, dessa forma, aos mesmos estratos populares, impor algum grau de hegemonia e 



direção perante os rituais da festa, apesar de só se concretizarem através da concessão de recursos 

financeiros provenientes daquelas instituições dominadoras (a Igreja Católica e a Prefeitura local) 

e como tais podem, explicita e diretamente, afirmar uma "resistência política e consciente" do 

povo contra os dominantes. 

Ao interpretar essa transformação da essência da cultura popular apenas como 

reprodução da dominação política e religiosa ou como um símbolo de resistência consciente ao 

sistema local vigente, ambas as interpretações constituem-se numa simplificação do fenômeno. 

Daí a necessidade, apontada por Magnani (1984), de considerar os significados de que estão 

investidas as manifestações da cultura popular, antes de apontar seu caráter ideológico. Porque ao 

privilegiar uma visão excessivamente política da cultura, proclamando-a, apressadamente, como 

conservadora ou contestatória, as múltiplas mediações possíveis entre o nível do poder e o 

simbólico são reduzidas a um único ponto de interseção, derivado de um conceito restrito de 

política. Tais posturas acabam por dissolver as especificidades das manifestações culturais no 

denominador comum da relação imediata com o poder (MAGNANI, 1984, p. 27). 

Portanto, é necessário partir de uma compreensão de que as manifestações da cultura 

popular constituem-se em acontecimentos densos de significação, porque elaboram sinais 

estabelecidos em situações efetivamente concretas que tornam o reconhecimento, tanto por parte 

do pesquisador como dos atores, de uma vivência em um mundo repleto de contradições. Dessa 

forma, a festa do padroeiro de Barbalha, enquanto manifestação popular é aqui analisada a partir 

de sua realidade intrínseca, sendo tomada como elemento detentor de um significado para seus 

produtores, partilhado através de uma linguagem comum que permite o entendimento da(s) 

mensagem(ns), expressando o mundo vivido por seus atores. 

No presente trabalho, o enfoque no entendimento da particular noção de cultura acima 

desenvolvida (onde a reprodução cultural através de uma constante reatualização da tradição a 



partir da relação entre os sujeitos e a realidade, estabelecem mudanças nos sentidos das 

manifestações) e a busca em determinar as formas nas relações entre os segmentos sociais 

internos a ela (objetivando superar as limitações das abordagens meramente folclorista de alguns 

trabalhos e a excessiva visão politizada de outros), são temas que confluem para a análise de uma 

festa do santo padroeiro de uma cidade do interior cearense. Resta esclarecer algumas coisas 

sobre o objeto. 

As festas são caracterizadas por uma temporalidade cíclica, demarcando momentos 

extraordinários na sociedade ou na vida particular. Com efeito, no contexto urbano em que 

vivemos, comemoramos ou somos levados a comemorar diversas situações que correspondem 

tanto a uma valorização simbólica do individual (o aniversário, seria um exemplo.), como do 

sentido universal (Dia do Trabalho, Natal, Ano-Novo, dentre outros), sempre ou quase sempre 

acompanhados pela família, amigos, vizinhos e etc. Porém, nas comunidades rurais mais 

fechadas sobre si mesmas, como Barbalha, as comemorações festivas dizem respeito ao mundo 

localizado, enfatizando o reconhecimento da própria vivência social, revelados nas cerimônias 

que pontilham quase todo o seu calendário, como as festas de santos padroeiros, os matrimônios, 

os velórios e etc. (BRANDÃO, 1989, p. 7-8). Todavia, o que permanece nesses contextos sociais 

diferenciados, é a vontade de festejar, comemorar algo que tanto diz respeito ao mundo 

individual como coletivo. 

Nos mais recentes estudos desenvolvidos, a partir da ótica antropológica, sobre as 

festas no contexto brasileiro, estas são consideradas como “traço distintivo da identidade  

nacional" (AMARAL, 1998, p. 5), por ser elemento constitutivo do modo de vida brasileiro 

(DEL PRIORE, 1994). Com certeza, o impulso por festejar na nossa sociedade, é bem 

característico, haja vista os inúmeros feriados nacionais, estaduais e municipais, alusivos às 

comemorações de conteúdo lúdico, cívico-militar ou religioso, tais como o carnaval, as paradas 



militares, a semana santa, as datas reservadas para a celebração do nascimento ou morte de um 

santo padroeiro, dentre outras12. 

Outra característica para o “gosto pelas festas”, é que estas podem ser vistas como um 

momento de ruptura no cotidiano marcado pela rotina do trabalho, oferecendo um espaço 

definido para o lazer e a diversão (DAMATTA, 1990). Nesta perspectiva, as festas, tenham 

conteúdo religioso ou lúdico, acabam aproximando os diversos segmentos sociais que dela 

participam, revelando-se como um possível elemento de sociabilização dos grupos e indivíduos13. 

É, nesse sentido, que as festas exprimem valores de renovação e exaltação, podendo 

ser vistas como momentos de libertação dos “impulsos e vivência dos excessos, onde a dança, a 

música, a comida e a bebida são elementos sempre presentes" (SOUZA, 1994, p. 24). Também 

são importantes períodos em que a vida coletiva é extremamente intensa, se constituindo na 

finalidade última das comunidades, isto é, um mundo reconciliado, uma entidade fraternal. 

Enfim, a festa é a experimentação momentânea da sociedade na qual, quedam as regras, 

estabelecendo um mundo outro, livre de um dado modo de organização, onde a sociedade supera-

se e escapa à própria circunscrição (DUVIGNAUD, 1983, p. 64-74). 

Por outro lado, Amaral (1998) indica que um estudo sobre festas “brasileiras” não 

pode associar o impulso por festejar a certa displicência, “alienação” e descaso com as normas e a 

ordem, por parte daqueles que participam. Embora a imagem do Brasil, tanto no exterior como 

para nós, brasileiros, transpareça uma idéia de ser o “país do carnaval”, onde tudo acaba em festa 

ou que nossa sociedade é regida por uma alegre irresponsabilidade, é importante levamos em 

consideração que as festas podem revelar muito sobre a vida dos grupos que a realizam como da 
                                                           

12 Embora seja do conhecimento do senso comum que o Brasil possui uma multiplicidade de raças e 
credos, no calendário oficial as datas que representam o conteúdo religioso se referem com mais 
freqüência ao universo católico. Mas fazendo referência a tais datas, não quer dizer que os outros 
segmentos religiosos não comemorem as datas festivas relativas ao seu corpo doutrinário. 
13 Ver a esse respeito Meyer (1993), Brandão (1989), Zaluar (1983). 



sociedade de um modo geral. Portanto, deve-se compreender que as festas se efetivam através de 

seus atores, os quais passam dar-lhes vida e feição, tornando-as também um importante veículo 

para a compreensão das suas relações sociais e da sociedade em que vivem. 

As festas religiosas são momentos estes que também se relacionam com o sagrado. 

São formas de relacionamento com divindades que articulam o mundo terreno com uma ordem 

trans-humana, afirmando e reforçando certas atitudes e comportamentos perante situações 

adversas. Neste sentido, as festas de santos padroeiros, como a de Barbalha, colocam lado a lado 

“elementos da liturgia católica e a crença na força dos santos e na possibilidade de interferirem 

positivamente na vida comunitária” (SOUZA, 1994, p. 24). Segundo Brandão (1986, p. 133), um 

santo se torna padroeiro de uma determinada cidade ou região, ou ainda de um país, quando os 

“milagres dele na história da comunidade fazem-no um padroeiro”, ou seja, a legitimidade de um 

santo católico corno padroeiro de urna determinada cidade não se dá, unicamente, como 

imposição da clerezia à população, mas é preciso antes de tudo existir uma aceitação do santo 

pela população local. Tal processo acontece pelo viés dos fatos milagrosos, dos prodígios divinos 

que garantem de vez a ligação entre o santo e a comunidade. 

Desse modo, as festas de cunho religioso que relembram os santos padroeiros são 

consideradas corno manifestações da revitalização dos laços entre o santo e a comunidade, sendo 

vistas corno momentos de retribuição por algum milagre alcançado e desenvolvendo o tipo de 

troca definida por Mauss (1974)14. Com efeito, este tipo de festa propicia uma obrigatoriedade de 

                                                           

14 Mauss, no seu ensaio sobre a dádiva (1974), considera que as trocas estabelecidas nas ditas "sociedades 
primitivas", embora, aparentemente, sejam realizadas de forma espontânea, implicam numa 
obrigatoriedade de retribuição. Assim, nas atuais sociedades, este tipo de obrigação ainda é evidente. No 
universo religioso, principalmente católico, os fiéis, ao estabelecerem com a divindade uma promessa com 
intuito de superação da adversidade vivida e num cumprimento desta, caso seja atendido, sinaliza uma 
troca e uma obrigatoriedade de retribuição, tanto por parte dele quando do ser sagrado. As festas, nesse 
sentido, quando oferecidas como forma de homenagem a um padroeiro, também realizam uma troca 



retribuição, pois podemos percebê-la como urna doação da comunidade, que espera ser retribuída 

pela divindade, sob a forma de saúde, prosperidade e harmonia. No caso de Barbalha, esta relação 

se evidencia antes dos primeiros anos de celebração da festa: a construção da capela de Santo 

Antônio, padroeiro da cidade, acontece como forma de agradecimento pelo desenvolvimento 

alcançado no vilarejo. 

As festas religiosas são, ainda, momentos de ruptura com o cotidiano, mesmo se 

fazendo presentes através de uma regularidade cíclica que a insere na vida da comunidade, 

porque, além de estabelecerem uma ligação entre os homens da terra e os seres dos céus, 

propiciam períodos de lazer e diversão para comunidade, reforçando, juntamente com a esfera 

sagrada, as formas de sociabilidades existentes em qualquer sociedade. 

Assim, compreende-se a manifestação aqui analisada como uma prática cultural 

detentora de uma linguagem própria e ao mesmo tempo reveladora da sociedade que a produz. 

Uma síntese das diversas esferas dos mundos social, religioso e cultural: sagrado e profano, 

erudito e popular, passado e presente, individual e coletivo. Um complexo conjunto gerado a 

partir da tensão entre tradição e mudança. Com efeito, a dinâmica relação entre tradição e 

mudança leva a uma (re)atualização das manifestações culturais; porém, estabelecendo espaços 

privilegiados que permanecem certos elementos tradicionais, ao mesmo tempo que tudo parece 

mudar, tudo permanece igual. Assim, na festa do padroeiro de Barbalha, buscaram-se delimitar os 

processos de manutenção e transformação dos sentidos daquela manifestação cultural, levando 

em consideração ainda seus reflexos na sociedade, ou vice-versa. Daí o uso de autores que 

abordam dimensões diferenciadas. 

1.2  O Trabalho de Campo 
                                                                                                                                                                                            

baseada numa obrigação de retribuição por parte do homenageado, que pode ser sob a forma de 
prosperidade, saúde, harmonia e etc. 



 

A decisão de estudar a festa do padroeiro de Barbalha se consubstancia com o desejo 

de entender alguns aspectos do homem (genericamente falando) em relação às suas ações sociais. 

Partiu da necessidade de definição de um tema para pesquisa científica, adotando, dessa forma, 

procedimentos coerentes que permitissem uma aproximação com a realidade abordada. 

Definida a cidade de Barbalha como espaço geográfico da pesquisa, por ser cenário 

da manifestação analisada (conforme foi dito anteriormente), não se limitou unicamente a esta. 

Também foram realizadas visitas às cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Fortaleza. Nelas foi 

possível coletar documentos, artigos e obras de cunho científico que auxiliaram na delimitação do 

objeto de pesquisa. Isto porque as bibliotecas e alguns institutos de pesquisa nessas cidades estão 

melhores aparelhados do que os encontrados na cidade de Barbalha. Especialmente em Fortaleza 

e Crato, junto às bibliotecas e salas de cultura da Arquidiocese Metropolitana da primeira e na 

Diocese Regional da segunda, pôde-se ter em mãos cópias de documentos preciosos sobre o 

processo de implantação das matrizes eclesiásticas para o Nordeste, especialmente no Ceará, 

datados do inicio do século XX. Por outro lado, em Juazeiro, encontrou-se na biblioteca do 

Memorial do Padre Cícero, um acervo muito grande e bem conservado de trabalhos científicos 

sobre as questões políticas, religiosas e econômicas advindas do contexto da região do Cariri. 

Também, foi lá que se conseguiu o maior número de informações sobre a cidade de Barbalha em 

livros e artigos de periódicos, já que esta biblioteca funciona como referencial na consulta sobre a 

história da região e, conseqüentemente, das cidades que a formam. 

Mesmo morando em Fortaleza, capital do Estado, me lancei em uma aventura rumo a 

um acontecimento social dramatizado na região sul do Ceará, o qual estava relacionado à minha 

adolescência. Como dito anteriormente, a minha ligação à cidade de Barbalha remonta a um 



período da minha vida, marcado pela curiosidade e liberdade de adolescente que começa a 

desvendar um mundo diferente do qual está acostumado a compartilhar. Porém, a minha 

ansiedade, nesta nova fase de contato com o mundo de Barbalha, saltava aos olhos, pois daquela 

época restavam apenas as boas lembranças que marcaram muitos recantos especiais da cidade. 

Barbalha, nesse período, surgia para mim como algo estranho, uma verdadeira 

incógnita, uma cidade completamente diferente daquela que eu visitava em décadas passadas. 

Muita coisa tinha mudado desde minha última visita como adolescente, mas também outras 

coisas (paisagens principalmente) permaneciam as mesmas. A supressa do novo e a familiaridade 

com o antigo eram sentimentos que rondaram junto comigo as ruas íngremes que eu voltava a 

caminhar. Embora se buscasse nas lembranças as bases para desvendar aquele mistério de cidade 

que se colocava à minha frente, percebi que ao meu olhar ressaltavam particularidades 

(principalmente arquitetônicas) que anteriormente não tinha percebido15. Assim, como alguns 

antropólogos diante de costumes e ritos “exóticos” pesquisados em confins dos mares do sul, me 

vi perante o desconhecido. 

Embora, na minha viagem sobre a festa da cidade de Barbalha, não tenha sido 

necessário aprender o idioma dos pesquisados ou ainda enfrentar a indiferença por parte da 

população local, como numa situação encarada por Geertz (1989) durante sua inserção na 

sociedade balinesa, deparei-me, primeiramente, com a necessidade de procurar me situar perante 

aquela realidade multifacetada, na qual se articulam momentos dispares como as obrigações 

referentes ao sagrado (a missa) e a fruição do lúdico (a diversão comercializada no parque da 

cidade é um exemplo, como veremos adiante). Assim, busquei assumir uma postura de 

                                                           

15 Tal como a idéia de Halbwachs (apud BOSI, 1994), sobre a experiência da releitura da memória, na qual 
nós não podemos reviver duas vezes o mesmo passado. Isto porque, segundo ele, ao mudar nosso modo de 
ver e encarar o mundo passamos a identificar nas velhas situações novos detalhes antes não percebidos. 



estranhamento, “tornando o familiar em exótico” (DAMATTA, 1993), observando atentamente 

os gestos, palavras, hábitos; enfim, as ações desenvolvidas pelos entrevistados e pela população 

de modo geral, na e em relação à festa do padroeiro de Barbalha. 

As principais fontes de informação para este estudo, além das pesquisas feitas em 

arquivos e bibliotecas, foram as observações e as entrevistas realizadas durante os anos de 1995, 

1996, 1997 e 199816. Período que procurei comparar e cruzar dados colhidos com informantes, 

checar informações anotadas em diários de campos, realizarem novas observações e aprofundar o 

objeto de investigação. Esta tarefa não foi fácil, porque não se limitou unicamente ao tempo 

vivido durante a festa, que dura quinze dias, embora tenha sido também contemplado. 

Em períodos fora do momento festivo, tive que retomar a Barbalha diversas vezes, 

devido ao fato de ter estabelecido metas de entrevistas com participantes e organizadores do 

evento que dados os raros momentos disponíveis desses grupos durante a realização e 

concretização dos festejos, não pude efetivá-las. Também foi privilegiado nesses intervalos entre 

uma festa e outra, entrevistar estudiosos e pesquisadores sobre a cultura, a sociedade e a 

economia da região, na qual está inserida a cidade de Barbalha. 

Neste sentido, foi realizado um total de 20 (vinte) entrevistas, distribuídas de forma a 

privilegiar informante-chave que fosse morador participante ou não da festa, freqüentadores 

eventuais, estudiosos da cidade e da região, além daqueles que estão na organização e realização 

do evento. Também foram contemplados alguns indivíduos inseridos na máquina estatal, como o 

secretário de cultura e turismo do Município. Cabe acentuar ainda, que, aleatoriamente, outras 

entrevistas foram realizadas durante as comemorações (mais como conversas do que entrevistas 

                                                           

16 Desses quatro anos, o primeiro estava relacionando à pesquisa que eu desenvolvia na graduação, cuja 
abordagem diferenciava desta. Naquela época pretendia fazer um estudo da festa tomando como 
parâmetro de análise a tensão entre o sagrado e profano, intencionando definir as suas fronteiras. Dado 
outra dimensão à pesquisa, utilizei algumas entrevistas como forma de definir a nova temática. 



no sentido formal do termo), mesmo dadas às dificuldades impostas pelas características 

peculiares de cada festejo. 

Dessa forma, o processo de realização dessas entrevistas foi baseado no contexto no 

qual elas se efetivaram. Em algumas foi utilizado um roteiro de perguntas, onde ficava a cargo da 

direção estabelecida aos assuntos durante a conversa, a contemplação ou não dos temas 

relacionados. Outras foram realizadas tendo como base um questionário de perguntas formuladas 

a partir de observações e dados colhidos anteriormente que possibilitavam o mínimo de espaço 

para respostas evasivas. Aconteceram, também, muitos depoimentos e conversas de maneira 

informal, espontaneamente efetuadas em encontros inesperados, numa mesa de bar ou 

lanchonete, durante as programações noturnas do Parque, dentro da Igreja Matriz, no caminho de 

volta dos “noitários” ou na hora dos cortejos, sendo realizados em pé ou com muito barulho em 

volta, não permitindo, portanto, o uso de roteiro ou questionário pré-formulado. 

Porém, tais momentos se configuraram em práticas únicas que estabeleceram trocas 

de experiências entre os dois lados. Posso afirmar que aprendi muito com meus informantes, 

porque suas falas descortinaram aspectos completamente novos que até então não conseguia 

enxergar. Tratava-se, sobretudo, dos detalhes sobre o funcionamento dos bastidores da festa, sua 

preparação e organização. Também aspectos subjetivos foram incluídos nas conversas, revelando 

trajetórias individuais que me auxiliaram na reconstrução do(s) significado(s) do fenômeno 

abordado. 

Mediante tal amplitude do processo de entrevistas, no qual ficaram revelados 

aspectos individuais e coletivos, que me levaram a conviver com a alteridade, dadas as diferenças 

e desigualdades entre os pesquisados e, também, com uma presente inquietação revelada pelos 

estreitos relacionamentos adquiridos neste período com meus informantes; tive, então, que 

procurar contornar tais problemas durante o processo de investigação. Assim, busquei avaliar 



constantemente minha participação, identificando os sujeitos dessa trama como indivíduos 

capazes de assimilar e refletir sobre suas ações sociais e os contextos nos quais elas desenrolam, 

ou seja, sujeitos ativos sobre a realidade. Enquanto pesquisador, ser estranho ao mundo deles, me 

posicionava como um aprendiz que aos poucos vai tomando conhecimento do assunto abordado 

no processo de aprendizagem com seus mestres. Então, questionar sobre tudo foi uma forma de 

entrar neste rico universo simbólico, aparentemente cheios de elipses e incongruências. 

Tal dilema se avizinha dos problemas relacionados por Zaluar (1988). A autora nos 

chama a atenção a respeito do papel do antropólogo em campo e sua relação com os assim 

considerados “nativos”, sujeitos das pesquisas. Os pontos levantados na discussão direcionam a 

questionamentos sobre essa postura no que diz respeito ao estreito relacionamento, baseado, 

muitas vezes, numa amizade construída ao longo do percurso trilhado na pesquisa de campo. É 

importante ressaltar a sua preocupação em estabelecer um parâmetro de análise que leve em 

consideração os aspectos que tomem possível um entendimento do pesquisador sobre a realidade 

abordada, sem perder de vista sua própria postura, enquanto um ser estranho e ativo na produção 

de conhecimento sobre a realidade dos grupos pesquisados. 

Para não cair nas “armadilhas” que se coloca na dicotomia pesquisador/objeto, o 

antropólogo deve considerar a pesquisa como um momento que reflete as variadas possibilidades 

de relacionamento entre pesquisador e pesquisado, e mais ainda, “sobre os diferentes impactos 

que qualquer pesquisa sempre provoca sobre o grupo pesquisado”, levando em consideração 

“'uma alteridade nunca resolvida nem dissolvida nos encontros e desencontros que a pesquisa 

traz”, porque diante de tais impasses, é preciso entender que os “nativos pesquisados” não são 

“meros espectadores ingênuos, nem meras subjetividades, nem 'sujeitos' sem pensamento crítico 

ou autônomo”. 



Assim, na condição de pesquisador, me coloquei na posição de interlocutor diante de 

pessoas com razões e questionamentos próprios sobre os diversos assuntos abordados. Por outro 

lado, essa postura me levou a complementar as informações com os dados colhidos na 

observação participante, à medida que a situação da entrevista faz com que o entrevistado fosse 

chamado a olhar o fenômeno com certa distância, exigindo dele um posicionamento perante o 

entrevistador. Mesmo falando de “assuntos familiares, no ato de pensá-los durante a entrevista 

procura questões que, de uma maneira ou de outra, acabam se fundamentando na busca do 

atendimento à curiosidade e aos interesses do pesquisador” (SOUSA, 1997, p. 38). 

Desse modo, as observações colhidas de tudo o que se passava ao meu redor, fossem 

na hora da participação dos festejos, no momento da concretização das entrevistas, nos passeios 

efetuados durante a noite no Parque da Cidade, nas conversas à beira da calçada do hotel onde 

estava hospedado, durante as muitas viagens realizadas, foram registradas e passaram a compor 

um novo material empírico a ser utilizado numa fase posterior. 

Os diários de campos, contendo os registros das informações coletadas a partir da 

minha própria vivência na comunidade, como também os muitos relatos das sensações e emoções 

em mim despertadas nos momentos de participação dos festejos, foram documentos consultados e 

analisados na fase de reflexão e redação do texto. As idéias e intuições neles registradas foram 

aproveitadas no sentido de subsidiar uma recomposição do fenômeno estudado, procurando 

preencher certas lacunas existentes nas entrevistas. Assim, as observações, juntamente com as 

entrevistas e a pesquisa bibliográfica, compõem uma estrutura revestida pela orientação teórica 

escolhida, que dão vida e feição a este trabalho, procurando desvelar o mundo festivo vivido por 

aquelas pessoas. 
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CAPÍTULO 2 

RELIGIOSIDADE E FESTAS DE SANTOS: 

HERANÇAS PORTUGUESAS 
 

 

 

 

 

As festividades da humanidade sempre foram caracterizadas pela sensação de 

liberação dos impulsos, sendo considerados momentos de vivência de excessos. Períodos de 

ruptura com o mundo do dia-a-dia, estabelecendo uma destruição simbólica da estrutura reinante 

e uma transformação dos códigos usuais. Sistema de metáforas que evidencia uma sublimação 

provisória das frustrações, revanches e reivindicações dos vários segmentos sociais de uma dada 

sociedade. Espaço necessário ao homem que o torna capaz para o confronto diário da vivência 

com a ordem lógica do social, se constituindo na finalidade última das comunidades: 

 
A festa é um período peculiar, apesar de inteiramente integrado à sociedade, 
período no qual a vida coletiva é extremamente intensa (...). É urna substância 
coletiva que se exterioriza e se dramatiza ao longo de cenas e representações 
mais ou menos teatralizadas (...) (DUVIGNAUD, 1983, p. 71). 
 
 



Enquanto manifestações mais ou menos teatralizadas da vida social, as festividades 

sempre mantiveram relação com o tempo. O clima típico da festa está estreitamente ligado ao 

princípio da renovação, alternância e a “ressurreição”. A festa, em seu bojo, objetiva a 

transposição do tempo cotidiano, para outro, utópico (cósmico), marcado pela universalidade, 

liberdade, igualdade e abundância. 

Por outro lado, a festa também está relacionada ao tempo histórico, à medida que se 

configura como momentos de transformações, metamorfoses da vida social, ocasionados pelas 

crises e transtornos que atingem o homem, a sociedade e a natureza. 

 
As festividades têm sempre uma relação marcada com o tempo. Na sua base, 
encontra-se constantemente uma concepção determinada e concreta do tempo 
natural (cósmico), biológico e histórico. Além disso, as festividades, em todas 
as suas fases históricas, ligaram-se a períodos de crise, de transtorno, na vida da 
natureza, da sociedade e do homem. A morte e a ressurreição, a alternância e a 
renovação constituíram sempre os aspectos marcantes da festa. E são 
precisamente esses momentos - nas formas concretas das diferentes festas - que 
criam o clima típico da festa. (BAKHTIN, 1996, p. 08 - grifo do autor). 
 
 

Assim, a problemática da festa está relacionada à sua função na sociedade, “de 

reiterar ou negar o modo pelo qual uma sociedade se organiza num dado momento histórico, 

através da dissolução temporária que o desregramento permite” (AMARAL, 1998, p. 6). 

Neste sentido, a interpretação da festa no esquema explicativo das ciências sociais, 

assume uma estreita ligação com as observações de Durkheim (1989) a respeito do seu estudo 

sobre as formas mais simples da vida religiosa dos povos considerados "primitivos" e, com as 

idéias apresentadas por Caillois (1988), em seu brilhante trabalho sobre o sagrado na vida social. 

Ao definir as diferenças entre atividades voltadas para o sagrado e outras de cunho 

profano, Durkheim (1989) considerou estas como configurações opostas e radicalmente 

diferentes, sendo incompatíveis. As atividades profanas seriam regidas pelo sentido da ordem, da 



preocupação em manter a continuidade da estrutura social existente, relacionadas, dessa forma, 

ao tempo do dia-a-dia. 

Já as atividades sagradas, compreenderiam momentos de pausas na rotina, uma 

liberdade necessária à perpetuação das obrigações cotidianas. Pelo desregramento e desordem 

festiva, compostas através da desobediência às regras e normas habituais, elas levariam a 

sociedade perceber a imprescindibilidade da organização social com suas regras e normas. Estes 

momentos seriam como "escapes" necessários para a manutenção da rotina. Portanto, a festa, para 

Durkheim (1989), seria um instante em que a sociedade estaria festejando ela própria, ao reiterar 

suas funções básicas de coesão e coerção. 

Por outro lado, Cailliois (1988), considera a festa uma manifestação sagrada que se 

opõe às incertezas da vida profana. O desregramento permitido pelo sentimento festivo leva a 

uma negação das normas e regras da organização social, fazendo instaurar, através da alegria e da 

total interação entre os indivíduos, um reencontro com a essência da humanidade, tomando 

possível um novo mundo, mesmo que utópico, no qual o indivíduo "se sente apoiado e 

transformado por forças que lhe são superiores" (CAILLIOIS apud QUEIROZ, 1992, p. 207). 

Para ele, a essência da festa seria a liberação geral dos sentidos, a ruptura com as regras e normas 

antecedentes e a afirmação de uma sociedade ideal, na qual as diferenças, as coerções e 

regulamentações são sublimadas. 

Assim, no bojo do pensamento desses dois autores, a festa compreenderia um 

verdadeiro caos, uma desordem sem limites, onde o que reina são as impressões e sentimentos 

dos participantes. Para eles, esses princípios valeriam para qualquer sociedade. Enfim, para eles 

festa e seus elementos básicos se situam além dos indivíduos. 

Embora a contribuição desses autores, no campo científico, tenha sido de suma 

relevância para a compreensão do que seria a festa e seu inerente desregramento, é preciso levar 



em consideração que ambos os modelos teóricos tomaram como referência as festas nas 

sociedades dos povos considerados “não civilizados”, nas quais as regras e normas orientam de 

modo mais homogêneo a adesão a valores culturais por parte dos indivíduos. Portanto, numa 

sociedade complexa, onde vários grupos sociais coexistem, interagindo de forma a defender seus 

valores e princípios próprios, chegando muitas vezes a tornar as suas relações antagônicas; fica 

difícil pensar a festa com a função de reiterar ou negar um conjunto de valores estabelecidos e 

partilhados por todos 

Desse modo, a contribuição de outros autores no estudo da festa em sociedades 

intensamente pluriculturais, auxiliaram no entendimento desse complexo fato social a partir dos 

interstícios das relações sociais existentes nestas mesmas sociedades. Neste sentido, a importante 

explicação das obras de Bakhtin (1996) decorrente de sua análise sobre as festas medievais e no 

período renascentista e do historiador Burke (1989), sobre a cultura popular na idade moderna, 

ajudam compreender a configuração desse fenômeno para os diversos segmentos sociais que 

compunham uma sociedade, principalmente no contexto cultural de toda Europa nos diferentes 

períodos abordados. 

Dessa forma, em coerência com os objetivos anteriormente traçados, no qual busco 

definir a festa aqui analisada como herança portuguesa e traço da cultura popular, objetiva-se 

neste capítulo estabelecer uma ligação entre as formas culturais existentes na Europa ocidental 

daquela época e as suas influências na cultura brasileira, a partir do ponto de vista da 

religiosidade difundida por nossos colonizadores. 

 

2 .1 .  Na Europa (. . . )  

 



Anteriormente à época da chegada dos portugueses em solo brasileiro, os costumes da 

Europa Ocidental caracterizavam-se pela predominância de um Estado absolutista. O rei, 

governador supremo, era legitimado por ser a representação divina do poder na terra, 

evidenciando uma estreita ligação entre a política e a religião. Neste período, a uma pequena 

parcela da população era dado o privilégio de não pagar pesados impostos e encargos sociais. A 

conta do Estado, por outro lado, era financiada pela grande maioria dos servos e súditos que 

estavam fora dos circuitos da realeza, nobreza e do clero. 

O mundo medieval era caracterizado por um sistema rural, no qual as pessoas se 

encontravam dispersas pelo campo, sendo a produção agrícola sua principal fonte de renda. A 

terra (gleba) era o único bem material que assegurava status aos indivíduos, ou seja, quanto mais 

extensão de terra se possuía, mais garantida estava a estabilidade social e econômica das pessoas; 

embora fosse um sistema fechado, regido por vínculos de suserania que obrigava os indivíduos 

nele envolvido a prestarem reverência e fidelidade aos seus superiores. 

Na Europa, desse tempo, o sagrado permeava todas as relações, tanto entre os 

próprios homens como em relação à natureza. A natureza era vista como uma realização final da 

ação divina, devendo, portanto, ser decifrada para entendimento do mistério cósmico. Deus se 

revelava em todas as coisas. O pensamento humano, neste sentido, teria que buscar identificar os 

elementos que evidenciassem a presença desse ser onipresente que regia todas as forças naturais e 

sobrenaturais. O homem, enquanto indivíduo, ser pensante, era um mero componente desse todo 

sagrado, competindo a ele apenas contemplar a expressão do maravilhoso poder de Deus. 

Porém o circuito do sagrado estava restrito a poucos, circulando apenas em espaços 

onde certas pessoas detinham uma estreita ligação com o divino. O rei, como acima mencionado, 

era a suprema autoridade de um povo, baseado na ligação entre o poder real e o celestial. O clero 

representava, neste tempo, o segmento social que, em nome de um deus, delimitava uma 



concepção de mundo e comportamentos sociais, objetivando a legitimação da posição absolutista 

do monarca/imperador. Dessa forma, difundia tais visões para o resto da população através de 

mecanismos que exaltassem e consagrassem a estrutura social vigente. 

As comemorações de caráter oficial, tanto as relativas à Igreja como as do Estado, 

reafirmavam o regime em vigor, corno também serviam para sancionar, ratificar e consagrar o 

pensamento dominante daquela época. As festas oficiais eram constituídas pelo tempo formal, da 

contrição perante certos momentos de fruição. Também eram regidas pelo tom da seriedade, do 

conservadorismo e da perpetuação da ordem social presente. Neste sentido Bakhtin (1996) 

comenta, 

 
A festa oficial, às vezes mesmo contra suas intenções, tendia a consagrar a 
estabilidade, a imutabilidade e a perenidade das regras que regiam o mundo: 
hierarquias, valores, normas e tabus religiosos, políticos e morais correntes. A 
festa era o triunfo da verdade pré-fabricada, vitoriosa, dominante, que assumia a 
aparência de uma verdade eterna, imutável e peremptória (...). (BAKHTIN, 
1996, p. 08). 
 
 

Portanto, a festa oficial corroborava a hierarquização e a desigualdade vigente, 

delimitando espaços sociais que separavam os indivíduos na vida cotidiana, através das barreiras 

intransponíveis da sua condição econômica, sua fortuna, seu emprego, sua idade e situação 

familiar. Cada personagem dos segmentos dominantes, diluídos nos rituais comemorativos, 

apresentava suas insígnias de títulos, graus e funções que legitimavam suas posições 

privilegiadas, tanto na festa como na sociedade. Projetavam, dessa forma, as distinções 

hierárquicas oficializando tal estrutura social. 

As festas oficiais encerravam em si mesmas o objetivo final daqueles que impunham 

ordem e normas para uma legitimação da concepção de mundo dominante. Enfim, as festas 

oficiais traíam o verdadeiro significado da festa humana que era trazer para junto das pessoas 



envolvidas a sensação de liberdade pulverizada e difundida por todos os seus momentos festivos 

(BAKHTIN, 1996). 

Porém, as manifestações de cunho popular, realizadas marginal e espontaneamente, 

tinham um caráter contrário das festas oficiais. Os espaços públicos, praças, mercados, tavernas e 

ruas, onde eram realizados tais eventos, já sinalizavam a noção de liberdade de que estava 

imbuída a festa popular. As comemorações engendradas pelo povo neste tempo possuíam em seu 

bojo, ainda, um aspecto particular que as caracterizava de maneira oposta ao sentimento 

desvelado pelas solenidades oficiais. O elemento cômico, no qual a maioria das festas populares 

eram baseadas, trazia para próximo dos segmentos sociais menos favorecidos pelo sistema, uma 

maneira de expressar suas angústias e revoltas, se constituindo num mundo totalmente diferente 

do imposto pelos setores dominantes. Como nos conta Bakhtin (1996): 

 
Todos esses ritos e espetáculos organizados à maneira cômica (...), ofereciam 
uma visão do mundo, do homem e das relações humanas totalmente diferentes, 
deliberadamente não-oficial, exterior à Igreja e ao Estado; pareciam ter 
construído, ao lado do mundo oficial, um segundo mundo e uma segunda 
vida aos quais os homens da Idade Média pertenciam em maior ou menor 
proporção, e nos quais eles viviam em ocasiões determinadas. Isso criava uma 
espécie de dualidade do mundo (...) (BAKHTIN, 1996, p. 4-5 - grifos do 
autor). 
 
 

O elemento cômico expresso nos muitos ritos e atos festivos permeava quase a 

totalidade das festas realizadas. O riso era uma forma de tornar presente a participação popular 

nas festas. Assim, poderia ser encontrado, também, nas comemorações sérias e paramentadas dos 

segmentos dominantes, fossem do Estado ou da Igreja: 

 
(...) quase todas as festas religiosas possuíam um aspecto cômico popular e 
público, consagrado também pela tradição. Era o caso, por exemplo, das “festas 
do templo”, habitualmente acompanhadas de freiras com seu rico cortejo de 
festejos públicos (durante os quais se exibiam gigantes, anões, monstros, e 
animais “sábios”). (...) O riso acompanhava também as cerimônias e os ritos 
civis da vida cotidiana: assim, os bufões e os “bobos” assistiam sempre às 



funções do cerimonial sério, parodiando seus atos (proclamação dos nomes dos 
vencedores dos torneios, cerimônias de entrega do direito de vassalagem, 
iniciação dos novos cavaleiros, etc.). (BAKHTIN, 1996, p. 4). 
 
 

Assim, a festa popular se contrapunha à visão dominante, de uma forma peculiar e 

muitas vezes espontânea, à medida que parodiava a vida ordinária com suas regras e distinções 

sociais. Caracteriza-se, então, pela lógica original das coisas ao avesso, construindo, durante seu 

período de existência, um segundo mundo regido por uma liberdade provisória em relação à 

verdade e à hierarquia dominante. Dessa forma, ela também imprime um compasso novo às 

relações entre os homens. A festa, sem restrições e normas, impunha um contato livre e familiar, 

intensamente vivido entre os indivíduos, rompendo barreiras e estabelecendo formas inusitadas 

de comunicação entre eles. A experiência da festa conduzia uma empatia e proximidade 

acentuando intensamente as relações emocionais e os contatos afetivos. Durante esse momento, 

passaria o homem viver um estado novo, no qual lhe “permitia viver relações novas, 

verdadeiramente humanas, com seus semelhantes” (BAKHTIN, 1996, p. 9). 

Dentro dessa lógica jocosa, o sistema de imagens cômicas usado pela cultura popular 

da Idade Média, denominado de grotesco, revela uma aproximação entre os princípios material e 

corporal. .A representação do corpo e da vida corporal (a bebida, a comida, a satisfação das 

necessidades naturais e da vida sexual), assume uma forma universal, festiva e utópica. Ambos os 

elementos estão ligados indissoluvelmente, formando uma totalidade viva e indivisível, opondo-

se a “toda separação das raízes materiais e corporais do mundo, a todo isolamento e 

confinamento em si mesmo, a todo caráter ideal abstrato, a toda pretensão de significação 

destacada e independente da terra e do corpo” (BAKHTIN, 1996, p. 17), o que não acontece no 

período imediatamente posterior, no qual o corpo vai adquirir um sentido restrito e isolado, 

passando a ser identificado como um ser biológico ou ainda um indivíduo particular e egoísta. 



Portanto, na época medieval o corpo e sua vida material possuíam um caráter cósmico e 

universa1 estabelecendo uma profunda ligação com os demais aspectos da vida, o que revela uma 

distância dos cânones oficiais. Desse modo, a imagem do banquete na festa popular representa 

uma concretização dessa união entre o corpo e a vida material. 

Nesse tempo, as festas populares e muitas das oficiais, eram também períodos 

marcados por uma glutonaria e embriaguez coletiva. A ingestão de alimentos e bebidas na vida 

pública ocorria de modo diferenciado do mundo privado. Enquanto neste último, a necessidade 

de satisfação e saciedade é marcada apenas por uma ação de comer e beber “que fazem parte da 

existência de todos os dias de indivíduos isolados”, na festa popular a ingestão de comida e 

bebida está além de uma mera obrigação biológica. A glutonaria pública é uma manifestação 

caracterizada pela universalidade, por expressar a abundância como fator marcante para condição 

liminar entre o homem e o mundo. 

A imagem do banquete festivo, nas festas populares, é significativa na medida em que 

pensamos o ato de comer e beber como coletivo, tendo como princípio básico a representação do 

triunfo do homem sobre o mundo. O alimento e a bebida são resultados do trabalho despendido 

pelo homem sobre a natureza e sua ingestão compreenderia a vitória desse trabalho. A luta 

travada diariamente com o objetivo de sobreviver aos percalços do mundo, torna a necessidade de 

alimentação um requisito importante na sua sobrevivência. A contrição enfrentada 

cotidianamente pelos homens em relação à alimentação, na festa popular é transformada numa 

abundância representativa da superação daquela situação enfrentada. Também se liga às idéias da 

morte e do nascimento. A absorção de alimentos representa o triunfo do homem sobre o ser 

vencido que, através da digestão, lhe auxiliará na sua sobrevivência. A morte passa a ser 

elemento vital para a sobrevivência do homem. Nas festas, o exagero e excesso de comidas e 

bebidas tornam evidentes essas relações entre o homem e o mundo: 



 
O sustento ofertado em abundância exorciza a penúria e libera o estômago e o 
ventre da angústia da morte. Ele opõe-se à decomposição, ao provocar aquele 
decocto químico a que o organismo submete o produto alimentar e reencontra a 
morte, porque auxilia a natureza a perverter, a corromper, pois a nossa digestão 
é um apodrecimento controlado que nos enriquece e ajuda sobreviver. 
Destruímos para continuar a viver e tal destruição é comparável ao ato que faz 
gerar o filho no ventre da mãe. Os grandes banquetes são festas copulativas; a 
natureza instala-se no homem, no curso da festa; ao mesmo tempo destruímos e 
regeneramos. (DUVIGNAUD, 1983, p. 63). 
 
 

As festas populares aconteciam de forma paralela aos festejos oficiais, se 

configurando em um momento especial no qual a necessidade de manifestação de opiniões 

opostas às dos dominantes por parte dos indivíduos, se instala como principio básico de 

existência da própria festa, enquanto categoria libertária da estrutura de poder específico vigente 

no mundo medieval. Também eram momentos nos quais os homens mantinham certa 

proximidade com o sagrado, à medida que as ações desempenhadas durante esse período 

representavam uma paródia dos mistérios da religião e dos aspectos oficiais de que eram 

investidas as festas dos segmentos dominantes. As muitas brincadeiras e paródias representativas 

sobre os padres e a vida social vigente revelavam a visão dos estratos subalternos em relação ao 

mundo divino e social, conforme foi apresentado anteriormente. 

Assim, a festa popular era regida por princípios que a diferenciava da oficial: o 

cômico, a diversão, a liberdade, a familiaridade com o sagrado, o grotesco e a glutonaria pública. 

O carnaval compreenderia a forma mais singular dessa festa popular, no qual estariam incluídos 

todos esses princípios festivos. Porém, podemos pensar as festividades religiosas, engendradas 

pelo povo, como pequenos carnavais, por serem também ordenadas sob tais fundamentos 

(BURKE, 1989, p. 223). Mesmo com as transformações econômicas e sociais ocorridas na 

Europa que resultaram em uma nova concepção de mundo e de costumes sociais, as festas 

populares ainda foram realizadas, durante muitos anos, a partir da integração desses elementos. 



Porém, em decorrência da reforma e contra-reforma ocorridas durante os séculos XVI 

e XVII, a Igreja e os reformadores sobrepunham os seus ideais e festividades sobre as festas 

populares pagãs e sagradas. Assim, muitos costumes e tradições populares da Idade Média são 

lentamente abandonados ou transformados em solenidades que representavam a visão dogmática 

da Igreja. Um bom exemplo é a transformação das festas dos Solstícios de Verão e de Inverno, 

que comemoravam tanto as colheitas e o advento de um novo tempo, nas festas de São João e 

Natal, passando a celebrar respectivamente a vida e morte do anunciador de Cristo e o 

nascimento deste último17. 

Mas os espaços que não foram conquistados totalmente pela doutrina reinante, 

proliferaram práticas mágicas e de um sagrado arcaico18, que paulatinamente também foram 

sendo exterminadas ou transformadas pelos processos constantes de imposição da visão 

dominante sobre a camada da população menos favorecida. A inquisição e a caça às bruxas 

representavam ações que postulavam reprimir os considerados "cultos pagãs" e as tradicionais 

manifestações populares encontradas entre os camponeses. 

Na reforma religiosa, acontecida na Europa no período de transição entre as Idades 

Média e a Moderna, as festividades populares eram atacadas e reprimidas tanto pela visão da 

Igreja Católica, como de seus dissidentes protestantes. As crendices, superstições e festividades 

populares são alvos das objeções moral, teológica e cultural que partiam de seus reformadores. 

Os argumentos, neste sentido, se apoiavam numa clara distinção entre os aspectos sagrado e 

profano que caracterizavam aqueles festejos. Ao contrário do que imperavam nas festas e 

comemorações populares, as solenidades religiosas teriam que expressar uma seriedade e 

                                                           

17 Neste sentido conferir Burke (1989), principalmente os capítulos 6 e 7 e Duvignaud (1983), também 
consultar Araújo (1973). 
18 Consultar a esse respeito O Ramo de Ouro de Sir James Frazer (1982). 



contrição, desvelando a áurea sagrada de que eram investidas. Portanto, era necessário que as 

festividades e práticas religiosas populares fossem "purificadas", no sentido de expressar, acima 

de tudo, a real essência cristã. 

Assim, a reforma religiosa operou de forma a estabelecer um distanciamento entre o 

mundo divino e o terreno. As paródias e brincadeiras realizadas nas festas religiosas e mundanas, 

cujo alvo era os clérigos com suas normas e ordens sociais e que revelavam certa familiaridade 

do homem comum com o sagrado, passaram a ser vistas como irreverência e blasfêmia aos 

mistérios da religião. Desse modo, muitas das festas realizadas pelo povo foram consideradas, 

neste período, como "ocasiões de pecado, mais particularmente de embriaguez, glutonaria e 

luxúria, estimulando a submissão ao mundo, à carne e ao Demônio." (BURKE, 1989, p. 236-237) 

Porém, as visões sobre o processo de reforma religiosa tinham objetivos contrários. 

Os protestantes fundamentavam sua ética reformadora na decência, ordem, prudência, razão e 

moral, apontando para um puritanismo laico (WEBER, 1996), a qual objetivava, acima de tudo, 

uma oposição radical contra as práticas religiosas até então realizadas pela doutrina tradicional 

vigente na Igreja: "a reforma protestante era mais inclinada a eliminações" (BURKE, 1989, p. 

238). Nesta perspectiva, as manifestações populares não foram as únicas atacadas pelos 

"defensores dos reais preceitos cristãos", todas as práticas que diziam respeito ao mundo religioso 

legitimado pelos dogmas da Igreja oficial, foram reavaliados e criticados. Entre as muitas práticas 

censuradas e expurgadas pela nova doutrina que se estabelecia, está à veneração e adoração aos 

santos e suas festas. 

A reforma protestante tinha como um de seus princípios básicos a consideração de 

que algumas práticas oficiais eram vistas como sobrevivência irracional de um sagrado arcaico 

ligado à magia. A veneração a um ser que não fosse Deus ou seu filho, Jesus Cristo, era vista 

como prática pré-cristã, sendo considerada uma sucessão da adoração aos deuses e heróis pagãos, 



existentes na antigüidade. Assim, a objeção ao culto dos santos católicos, estava baseada na sua 

identificação com esses antigos desuses e heróis pagãos, à medida que os santos assumiam as 

mesmas funções desempenhadas por aqueles, que dentre outras, era proteger os homens dos 

perigos e dos males do mundo, função que só Deus poderia desempenhar. Desse modo, os 

protestantes acusavam os católicos de praticarem uma religião mágica que não representava o 

verdadeiro espírito cristão (BURKE, 1989, p. 233). Conseqüentemente, as festas em consagração 

aos santos foram vistas, pelos protestantes, como momentos que reforçavam as superstições e 

práticas mágicas que tornavam o homem distante de Deus. 

Enquanto a imagem sagrada do santo, canonizada pela Igreja, era considerada (como 

ainda é hoje em dia) um “ídolo” que se interpunha entre Deus e o homem, as manifestações 

coletivas que tinham por objetivo venerar tal imagem e cultuar a memória do santo, eram 

atacadas como “forma de religião exterior que desviavam os homens do verdadeiro caminho de 

Deus”. Os rituais e costumes que eram realizados durante esses períodos ratificavam a idéia de 

que esses momentos eram verdadeiros acontecimentos ligados a uma falsa religião, impregnada 

de práticas mágicas, além de se configurarem em épocas de desperdícios de tempo e dinheiro, 

contrárias ao autocontrole e prudência que imperava na ética protestante. Também, a própria 

idéia de que alguns dias poderiam ser mais sagrados que outros foi questionada pelos 

reformadores protestantes, que viam nos dias santos resquícios do papismo (BURKE, 1989, p. 

238-239). 

Por outro lado, os católicos tencionaram urna reformulação em seus dogmas e 

preceitos religiosos, com objetivo de expurgar da sua religião estes sortilégios e práticas ligadas à 

superstição e à magia de que eram acusados. O reforço na idéia do sagrado corno algo ligado ao 

“alto”, separado do mundo terreno, foi uma das metas a ser seguida. Porém, a contra-reforma 

católica tendia significar mais urna modificação dos rituais e práticas religiosas populares do que 



sua total eliminação, envolvendo urna “ênfase maior nos valores da generosidade e 

espontaneidade e uma maior tolerância em relação à desordem” (BURKE, 1989, p. 237). 

Assim, o auge da reforma católica culminou com o concílio de Trento, que lançou 

vários decretos para a reformulação dos códigos religiosos vigentes. Se opondo principalmente 

aos protestantes que exigiam reformas no sentido de substituição do “cristianismo mágico” por 

um mais bíblico e livre das superstições, os católicos buscaram purificar as manifestações e 

crenças populares: 

 
Vários sínodos e concílios paroquiais foram realizados na Europa católica nos 
meados dos anos 1560, de Rheims a Praga, de Haarlem a Toledo, para implantar 
localmente os decretos de Trento. (...); o que havia de novo nos anos de 1560 
era a preocupação com a reforma das festas e as crenças do povo inculto 
(indocta plebs). (BURKE, 1989, p. 243-244 - grifo do autor). 
 
 

Ao contrário dos ideais protestantes, o culto aos santos foi mantido, mas procurando 

purificá-lo através da eliminação dos seus excessos. Neste sentido, os muitos costumes, rituais e 

práticas religiosas populares realizadas durante os períodos de festas em homenagens aos santos 

foram estimados como resquícios de uma falsa religião, a magia; sendo considerados sacrilégios 

e superstições que tiravam os homens do real caminho da Igreja e, portanto, deveriam ser 

substituídos por outros que expressassem o verdadeiro espírito sagrado daquelas comemorações. 

Os reformadores católicos, diferentemente dos argumentos protestantes, 

consideravam que a idéia dos dias “santos” representava um tempo sagrado, por fazer referência 

a uma divindade ou ao mundo religioso e, como tal, possuía um caráter divergente da ordem 

mundana do dia-a-dia. Os rituais e as manifestações religiosas realizadas durante estes períodos 

deveriam expressar sentimentos de devoção, respeito e contrição em relação à doutrina católica. 

Assim, as festas religiosas, fossem oficiais ou populares, foram vistas como momentos sagrados, 

diferenciados do cotidiano e como tais deveriam resguardar a virtude e contrição do status 



sagrado de que eram investidas. Enfim, a política de reforma católica não denunciava a existência 

da festa em si, mas a profanação do tempo festivo - sagrado – através das suas paródias e 

recreações que ocorriam ao longo dos festejos. Também não era contrária à devoção aos santos, 

sua argumentação restringia-se ao modo como estes eram reverenciados pela população. 

Conforme afirma um decreto implantado pelo concílio de Trento, citado em Burke (1989, p. 

243): 

 
Na invocação dos santos, veneração das relíquias e uso sagrado das imagens, 
toda superstição deverá ser removida, toda busca imoral de ganho eliminada e 
toda lascívia, de modo que as imagens não serão pintadas ou enfeitadas com 
encanto sedutor, nem a celebração dos santos e a visita às relíquias serão 
pervertidas pelo povo em festividades turbulentas e bebedeiras, como se as 
festas em honra aos santos se celebrassem com orgias e não com um senso de 
decência. 
 
 

Desse modo, a postura da reforma católica objetivava, além da substituição dos 

antigos rituais “pagãos” por outros que oferecessem um senso de decência e decoro diante das 

manifestações religiosas, uma oposição aos protestantes reformadores. Nesta perspectiva, os 

novos rituais realizados, principalmente durante as festas religiosas, tinham por objetivo 

convencer o povo dessas verdades eclesiásticas. O uso do ritual passou, então, a se configurar 

numa espécie de representação teatral que buscava impressionar o público com o emprego de 

recursos visuais durante suas apresentações. As procissões que substituíram muitos cortejos 

tradicionais (como descritos anteriormente) se configuravam em importantes exemplos dessa 

política: 

Ainda mais importantes eram as procissões, compostas principalmente de 
homens (...), incluindo penitentes, “com coroas de espinhos na cabeça, cordas 
em tomo do pescoço, e nas mãos ossos ou caveiras ou pequenos crucifixos, 
passando pelas ruas descalços e seminus”, alguns carregando pesadas cruzes ou 
se auto flagelando à medida que andavam. A seguir vinham os que carregavam 
relíquias e estátuas, seguidos por outros leigos, enquanto o clero formava a 
retaguarda, trazendo bacias cheias de livros proibidos, canções de amor e 



objetos mágicos, material para outra fogueira de “vaidades”. (BURKE, 1989, p. 
254). 
 
 

A utilização de imagens se tomou um rico material que estabelecia uma aproximação 

entre o povo e os ideais reformadores católicos. Como naquele tempo a maioria das pessoas era 

iletrada e não podia ler a bíblia durante as pregações dos vigários, o recurso visual auxiliava no 

sentido de ilustrar as passagens bíblicas apresentadas, além de prender a atenção dos ouvintes 

para as palavras do pregador. Assim, as ilustrações sobre a vida de Cristo e dos santos, como 

também suas imagens sagradas que decoravam as igrejas e templos, eram vistas como “o livro 

dos iletrados”, demonstrando sua relevância na doutrina reformadora. 

Algumas transformações em relação à devoção aos santos também ocorreram neste 

contexto. Muitos santos que anteriormente não eram considerados importantes no panteão 

católico, passaram a ser cultuados de forma séria e com maior ênfase. Também, muitos novos 

santos foram canonizados com o intuito de legitimar e justificar as novas instituições 

empreendidas pela Igreja. Neste sentido, muitos santos e suas imagens passaram a refletir certa 

identificação com a população leiga. Conforme revela Burke (1989, p. 255): 

 
(...) o culto de santo Isidoro, o lavrador (canonizado em 1622, juntamente com 
santo Inácio e santa Teresa), parece ser uma tentativa deliberada de apelo ao 
leigo comum. 
 
 

Dessa forma, a ênfase no culto de personagens bíblicos desprezados pela crença 

popular e a canonização de novos santos, durante este período, representou uma resposta da 

igreja contra as críticas dos protestantes às suas normas e instituições sagradas: 

 
Da mesma forma, a nova ênfase sobre santa Maria Madalena (geralmente 
representada como penitente em prantos) e o culto de São João Nepomuceno 
(padre que foi assassinado por ter se recusado a revelar os segredos da 
confissão) eram respostas às criticas protestantes à instituição da confissão e ao 
sacramento da penitência. (BURKE, 1989, p. 255) 



Todo esse imenso turbilhão religioso, juntamente com as transformações sociais, 

políticas e econômicas ocorridas em toda Europa ocidental, durante os séculos XVI e XVII, 

refletiram-se no ciclo das "grandes navegações", que resultou, sobretudo, no processo de 

desbravamento, conquista e povoamento das recentes terras descobertas pelos povos da Península 

Ibérica. 

 

2 .2 .  O culto  aos  santos  no Brasi l  

 

Nos episódios históricos que resultaram na conquista e colonização do Brasil pelos 

portugueses, o poder temporal e o religioso atuavam juntos. Além da intenção comercial que 

abarrotava os navios com produtos a serem comercializados para gerar riquezas, também se 

buscava a conversão dos povos pagãos à verdade do cristianismo. Dessa forma, a ação 

missionária desempenhada por religiosos que sempre acompanhou os exploradores se tornou um 

importante fator de colonização. 

As inúmeras companhias religiosas que para cá vieram, transportaram consigo muitos 

dos ideais reformistas que imperavam na Europa daquele tempo. Todo aquele conjunto de 

comportamentos e valores impostos pela Igreja, no qual se buscava implantar novas atitudes de 

contrição e respeito em relação às manifestações sagradas, encontrou aqui um vasto campo de 

atividades. Através da difusão do evangelho entre os primeiros colonos aqui estabelecidos e a 

cristianização dos primitivos, os religiosos intencionavam assegurar a coesão moral e a fidelidade 



religiosa da “nova civilização” que surgia19. Dessa maneira, a propagação dos missionários por 

todo território nacional levou a uma disseminação dos costumes, crenças e rituais cristãos, muitos 

deles já existentes em Portugal. 

Por volta de 1541, em viagem pelos rios da Amazônia, frei Gaspar de Carvajal (1947, 

p. 17) conta seu encontro com a tribo das amazonas no momento que procurava, juntamente com 

a tripulação, “um lugar aprazível para folgar e celebrar a festa do bem- aventurado São João 

Batista, precursor de Cristo”. Ainda de acordo com Pereira da Costa (1947), as origens dos 

festejos a São João, entre nós, remonta aos primórdios de nossa colonização, durante a primeira 

metade do século XVII. Segundo Frei Vicente do Salvador, citado por ele, por volta do ano de 

1603 encontra-se as primeiras práticas relativas aos festejos comemorativos em relação àquele 

santo, quando "os índios acudiam a todos os festejos dos portugueses com muita vontade, porque 

são muito amigos de novidades, como no dia de São João Batista, por causa das fogueiras e 

capelas" (COSTA, 1947, p. 325). 

Conta Nobre (1980), ainda, que no Ceará, já no ano de 1607, durante o percurso 

trilhado pelas expedições missionárias, as quais tinham por objetivo submeter os índios aos 

portugueses; celebravam-se missas e batismos dos índios convertidos, dando-lhes o nome do 

santo do dia. Também comemoravam os dias santificados, como o 15 de agosto, data da 

Assunção de Nossa Senhora, quando os padres Luís Figueira e Francisco Pinto realizaram numa 

aldeia uma procissão que teve “o acompanhamento dos meninos índios, com uma dança 

certamente ao modo português, que os padres lhes haviam ensinado (...)”. (NOBRE, 1980, p. 67) 

Importante ressaltar que ao longo do processo de colonização o contato entre brancos 

e índios, propiciado por uma política de conquista e dominação, levou a um intercâmbio cultural 

                                                           

19 Em relação ao desempenho do poder religioso no processo de colonização, consultar Azevedo (1963), 
principalmente das páginas 241-274. 



acerca das idéias, valores e religiosidade. Segundo Porto Alegre (1998, p. 81- 88), o 

relacionamento cultural na sociedade luso-brasileira, no entanto, não foi marcado unicamente por 

um processo de imposição dos ideais dominantes da época. Para aquela autora, a definição das 

fronteiras culturais, nesse tempo, revelou-se de um modo um tanto paradoxal, à medida que 

imposição dos costumes portugueses aos índios levou as autoridades religiosas a utilizarem 

elementos da cultura indígena como recursos eficazes no projeto de civilização e evangelização 

dos povos primitivos. Desse modo, a assimilação das muitas crendices e superstições advindas 

dessas culturas, ocasionou uma combinação simbólica que deu origem a muitos movimentos 

religiosos que integravam os costumes indígenas com os preceitos católicos realizados à margem 

da esfera oficial da Igreja. Um dos mais relevantes movimentos foi o conhecido “Santidade do 

Jaguaribe”, ocorrido no Recôncavo Baiano, por volta do ano de 1585. Além de oferecer aos seus 

fiéis (índios e brancos) a sublimação dos sofrimentos vividos aqui na terra, se afirmava como o 

verdadeiro caminho para se chegar ao céu. Durante suas cerimônias, utilizava-se de elementos e 

rituais dos universos católico e indígena: o batismo com água benta, as confissões nos moldes 

católicos, os rosários e as cruzes, o uso da erva santa (só conhecida pelos índios), a virtude do 

chefe religioso de falar com os espíritos (a pajelança), a separação entre homens, mulheres e 

crianças durante as atividades de preparação e realização das cerimônias e cortejos (divisão de 

funções segundo o sexo), dentre outras (SILVA, 1995, p. 65-67). 

Já os negros, aqui escravizados e privados de todo tipo de liberdade, encontraram no 

sincretismo religioso um recurso eficaz que lhes possibilitou cultuar e celebrar suas entidades 

sagradas. Tal processo passou a identificar os deuses e orixás das religiões africanas com certos 

santos do panteão católico. Essa combinação permitiu que crenças, costumes e superstições 

acerca dos santos fossem assimilados como características das divindades africanas e vice-versa. 



Porém, o catolicismo difundido no Brasil colonial, principalmente pelos brancos, era 

profundamente influenciado pela mentalidade religiosa da Europa do século XVI. O culto em 

torno da memória de um santo era um importante traço da religiosidade popular daquela época, já 

que a Igreja difundia e reforçava amplamente a veneração nesses exemplos humanos de vida 

dedicada a Deus. As manifestações em louvor aos santos, representados pela sua imagem ou 

relíquia, eram correntes no cristianismo ibérico e aqui foram disseminados, juntamente com as 

crenças e fatos fantásticos que envolvia a fé em um determinado santo. Dessa forma, era comum 

o hábito de nomear os lugares em que se chegavam pela primeira vez ou nos quais começavam as 

povoações com o nome dos santos referentes àquele dia, como conta Souza (1994, p. 58) sobre a 

nomeação da cidade de Parati: 

 
No caso de Parati, a primeira povoação erigida no alto do morro à margem 
esquerda do rio Paratiguaçu recebeu o nome de São Roque, talvez por ali 
tiverem chegado no dia daquele santo, 16 de agosto. (SOUZA, 1994, p. 58) 
 
 

Também era comum, neste mesmo período, escolher os santos padroeiros como 

homenagem àqueles que contribuíam de maneira específica para o desenvolvimento das aldeias, 

doando terras ou construindo capelas para a realização dos atos religiosos nos vilarejos. No caso 

de Barbalha, a escolha de santo Antônio para padroeiro da vila, se deu como uma homenagem ao 

Capitão Francisco Magalhães20, sesmeiro que doou e financiou a construção da capela que 

originou a cidade: santo Antônio também era padroeiro de sua cidade natal, Urubu de Baixo-Se21. 

                                                           

20 Segundo Araújo (1994), existem divergências entre alguns historiadores da cidade acerca do nome do 
Capitão. Para alguns o nome correto seria, Francisco Magalhães Barreto e Sá. Porém, para outros o 
verdadeiro é Francisco Magalhães de Sá Barreto. Contudo, sem querer entrar no cerne dessa discussão, 
utilizarei apenas Francisco Magalhães, cada vez que me referir a tal personagem neste trabalho. 
21 Neste sentido conferir o cap. 3, no qual é descrito mais detalhadamente o processo histórico que 
culminou na fundação da cidade de Barbalha e de sua paróquia, cujo padroeiro é santo Antônio. 



No período colonial, as igrejas brasileiras, além de se configurarem como espaço 

supremo da presença do sagrado, eram lugares nos quais se estabelecia a sociabilidade entre os 

grupos sociais. A construção de uma capela ou igreja representava um importante passo no 

processo de povoamento e desenvolvimento das aldeias e vilas. Foi em torno das igrejas que 

muitas cidades se originaram e as tinham como verdadeiros centros catalisadores das diversas 

atividades comunitárias fossem elas religiosas ou mundanas. Eram nas igrejas que se celebravam 

os momentos maiores do ciclo da vida (batismo, casamento e morte), como também da 

comunidade, pois “serviam de sala de aula, de recinto eleitoral, de auditório para tribunais de júri 

e discussões políticas” (REIS, 1991, p. 172). Sua importância também se revelava através da arte 

barroca do século XVI, a qual hes revestia os altares, santos, paredes e tetos com ouro e pedras 

preciosas, emblemas representativos do poderio dos senhores de engenhos. Porém, como afirma 

Bastide (1945), o barroco brasileiro não ficou preso às paredes e altares das igrejas, invadia as 

ruas e avenidas com suas procissões religiosas em que abundavam trajes suntuosos e carros 

alegóricos enfeitados, cheios de pompa, elementos representativos do estilo de vida que se 

implantou no tempo colonial, como veremos adiante. Dessa forma, “as igrejas serviam a unir os 

brasileiros, modelando-os de acordo com os mesmos sonhos, à sombra da mesma cruz” 

(BASTIDE, 1945, p. 152).  

Desse modo, a proximidade das camadas populares com os rituais da vida religiosa e 

pública, permitiu uma ordenação de seu mundo de acordo com certos códigos fornecidos pelos 

grupos dominantes. Portanto, naquele tempo, como muitas vezes ainda é hoje, a forma como se 

dava a relação entre os homens e o sagrado era permeada da crença na força sobre-humana de 

que eram investidos objetos e pessoas. Conta Reis (1991) que era comum entre os moradores da 

cidade de Salvador o uso de escapulários (com as esfinges dos santos), bentinhos e rosários como 

amuletos ou talismãs, que serviam para proteção do espírito e do corpo contra toda falta de 



sortilégio. Informa ainda, que era comum serem encontradas em certas "casas" especializadas em 

vidência e adivinhações, juntamente com outras espécies de emblemas religiosos, algumas 

imagens de santos, como a de santo Antônio, considerado “o padroeiro dos adivinhadores, porque 

ajuda a encontrar coisas perdidas e até nunca tidas, como maridos” (REIS, 1991, p. 59-60). 

Segundo Burke (1989), a identificação das camadas populares com os valores 

religiosos e os santos católicos, no início da Idade Moderna, sugere que elas estruturavam o seu 

mundo através de modelos fornecidos pela Igreja. Mas o sobrenatural, o pensamento concreto, a 

ambigüidade, o medo do desconhecido e a insegurança também eram importantes elementos que 

contribuíam de maneira específica para a estruturação da religiosidade do homem do povo 

naquela época. A insegurança e o medo foram sentimentos que levaram a uma manutenção das 

tradições, haja vista elas garantirem a certeza do que já era conhecido. O sobrenatural e o 

irracional eram componentes da maneira singular com que o mundo adquiria sentido e estavam 

presentes na relação do povo com o sagrado. Isto porque, como adverte Clark (apud SOUZA, 

1994, p. 61), a natureza era compreendida através de uma linguagem de mistério, por ser assim a 

forma que era percebida. Assim, como na Europa do século XVI, acreditava-se que um homem 

culto era um mago, porque “devia (como frei Bacon e outros) ter uma cabeça de bronze em seu 

gabinete de estudos que respondia às suas perguntas (...)” (BURKE, 1989, p. 201); também no 

interior cearense, em 1763, os sertanejos acoitavam os defuntos muitos pesados, durante o 

translado para o cemitério, “na convicção de que o pêso (sic) procede dos pecados do morto e que 

a surra lhe aliviaria a alma e, conseqüentemente, o pêso (sic)” (PINHEIRO, 1950, p. 97). 

Dessa forma, os muitos rituais e símbolos da religiosidade popular tinham por função 

proteger contra o perigo e os males do mundo ou auxiliar em assuntos de ordem pessoal, sendo os 

santos católicos os mais invocados, como muitas vezes ainda hoje acontece. Especificamente, a 

identificação do santo com o poder sobre-humano de intervir beneficamente nos diversos 



momentos de calamidades que afligiam seus devotos, está estreitamente relacionada à atribuição 

aos mesmos de certas características físicas, psicológicas e humanas, além dos fatos fantásticos 

ocorridos ao longo de suas vidas e que povoam suas biografias. Assim, transcrevo aqui, 

resumidamente, a lenda que caracterizou santo Antônio, como santo casamenteiro: 

 
Uma jovem muito pobre, sem condições de comprar o enxoval, foi rezar diante 
do Santo. De repente cai-lhe nas mãos este bilhete: “Jacó, dê à portadora 
moedas de prata equivalentes ao peso deste papel”. Jacó era o comerciante. Leu 
o bilhete. Sorriu. Pesou papel, a peso de prata. Teve que pôr muita prata! Assim 
a jovem recebeu seu belo dote de casamento. (BÁGGIO, 1979, p. 98) 
 
 

A relação dos homens com os santos, tanto em Portugal como no Brasil colonial, se 

dava basicamente através da promessa, uma forma privilegiada de relacionamento, denominada 

por Souza (1986) de “economia religiosa do toma-lá-dá-cá”. Em troca de proteção, saúde, 

prosperidade, segurança ou qualquer outro favor específico, os devotos ofereciam, e ainda 

oferecem, aos santos a exaltação da sua glória, através de gestos simbólicos, como orações, 

vigílias, sacrifícios, penitências, dentre outras. Essas solicitações eram geralmente feitas às 

imagens dos santos, consideradas pessoas vivas. Como explica Souza (1994, p. 61): 

 
O santo, ao mesmo tempo em que pertencente ao mundo do sagrado, era (...) 
identificado por traços humanos específicos, físicos e psicológicos, que faziam 
com que a ele fossem dirigidos pedidos de acordo com suas características. 
 
 

Esta idéia também estava associada a outra na qual as imagens eram tomadas como o 

próprio santo. De acordo com a mentalidade popular européia do século XVI, os conceitos e as 

idéias abstratas eram representados concretamente. A representação passa a ser confundida como 

a coisa representada. Dessa forma, a imagem de um santo poderia ser investida com os mesmos 

poderes do próprio santo e estar sujeita a persuasão, ameaças e punições. Como conta Burke 



(1989, p. 197) a respeito da religiosidade dos homens do povo na Europa do início da Idade 

Moderna, 

 
O povo de San Pedro Ursun ameaçou jogar a imagem de são Pedro dentro do 
rio, se suas orações não fossem ouvidas, e o povo de Villeneuve-Saint-Georges 
realmente jogou o são Jorge deles ao Sena, em 1735, depois que o santo não 
cuidou direito dos seus vinhedos. 
 
 

No catolicismo popular português, permeado de crenças pagãs anteriores à 

cristianização da península ibérica, também era comum as imagens de santo ser tratadas como se 

ao próprio santo se estivesse dirigindo os pedidos ou aplicando-lhe punições por não ter 

cumprido suas “obrigações”. De acordo com Mattos (1937, p. 78), era comum nas regiões 

portuguesas castigar santo Antônio, se as coisas acontecessem diferentemente do esperado: 

 
Então pegam nas imagens e votam-nas para as paredes, penduram-nas de cabeça 
para baixo, põe-nas à chuva, metem-nas em poços, tiram-nas dos tronos, jogam-
nas pelas janelas (...). 
 
 

Aqui no Brasil, em 1833, conta Steinen (1947, p. 163) que em Cuiabá, os santos 

também eram recompensados ou punidos, “conforme a eficiência de sua atuação por ocasião das 

promessas”. Santo Antônio, como ele afirma, era um dos santos invocados com mais freqüência, 

seja para encontrar coisas perdidas, seja para arranjar marido para as "moças casadouras". Caso o 

pedido do devoto não fosse atendido, “colocam o santo atrás da porta, metendo-lhe na cabeça, de 

modo que fique bem fixo, um chapéu de cera (sic) de malignas abelhas silvestres” ou ainda, 

coloca-o “junto ao fogo, debaixo do tacuru, trempe de pedras em que se assenta a panela, e aí fica 

assando alguns dias”. Mas se lhes cumpre os desejos, “faz-se-lhe uma festa alegre, toma cachaça 

e dança-se o cururu, e êle fica (sic), numa caixa, sobre a mesa, constituindo o centro de tudo 

isso”. Contudo, caso fizessem algo reprovável, encobriam a imagem do santo com um pano para 

que este não presenciasse seus atos. 



Desse modo, no catolicismo difundido no Brasil pelos colonizadores, as festas 

religiosas se inscrevem no sistema das promessas como o gesto simbólico de maior exaltação da 

glória de um santo. Momentos recorrentes da vida colonial, as festas religiosas eram e ainda são 

períodos privilegiados para se pagar promessas, pedirem novas graças ou ainda renovar os laços 

com o santo homenageado. Também se configuravam em instantes de fruição e divertimento para 

todos. Contudo, eram momentos nos quais se exprimiam os valores coletivos e individuais, 

hierárquicos e comunitários, religiosos e lúdicos. Enfim, as festas religiosas introduzidas pelos 

portugueses no Brasil nos tempos coloniais eram importantes eventos que congregavam os 

múltiplos segmentos sociais, raciais e religiosos, destacando-se como um importante elemento na 

construção da sociabilidade, além de se traduzirem em expressão máxima da relação entre os 

homens e o sagrado. 

 

2 .3 .  As Festas  de Santos  

 

Os cultos em louvor ao santo de devoção eram efetuados, geralmente, por iniciativas 

particulares e circunscritos a um pequeno grupo de pessoas aglutinado por uma família. 

Aconteciam “em determinadas casas, onde o santo se encontra num altar, entre duas velas” 

(STEINEN, 1947, p. 163) e nas quais se realizavam cerimônias impregnadas de elementos 

considerados pagãos, tais como danças e brincadeiras com a própria imagem do santo. Mas 

também eram executadas pelas associações religiosas de leigos, importantes organizações 

corporativas herdadas de Portugal, que “já no século XVII proliferavam, tornando-se século 

XVIII as mais fortes formas de organização religiosa” (SOUZA, 1994, p. 59). 



As irmandades e confrarias eram associações que congregavam indivíduos de uma 

mesma raça ou classe social em torno da devoção de um santo. Existiam irmandades de brancos, 

pretos, pardos e artesãos sendo, ainda, subdivididas segundo a nacionalidade de seus 

participantes. As confrarias dos brancos (consideradas as mais representativas no quadro social, 

porque controlavam uma vasta rede de auxilio a hospitais, orfanatos, recolhimentos e cemitérios) 

eram ainda dividas entre aquelas que predominavam os portugueses e outras, nas quais os 

brasileiros natos eram em maior número. As irmandades dos “homens de cor”, mais numerosas; 

porém, menos abastadas do que as primeiras, tradicionalmente se dividiam entre as de crioulos 

(pretos nascidos no Brasil), mulatos e africanos, sendo esta última, ainda, fragmentada em torno 

das etnias de origem (REIS, 1991, p. 51-59). 

Ainda de acordo com Reis (1991, p. 51-59), esse desmembramento por parte das 

irmandades dos “homens de cor”, principalmente dos ex-escravos africanos, impediu uma 

uniformização ideológica, que poderia possibilitar um controle social mais rígido por parte dos 

segmentos sociais dominantes. Também contribuiu para uma afirmação cultural, haja vista os 

negros figurarem nos inúmeros estatutos e compromissos das irmandades, cláusulas de apoio e 

conquista da alforria, de obtenção de recursos para a realização de protestos contra os abusos 

senhoriais e, sobretudo, a inclusão de rituais, como danças e cânticos em idiomas africanos, nas 

festas religiosas por eles empreendidas. 

O funcionamento das irmandades estava atrelado ao poder religioso das vilas e 

cidades, já que só poderiam exercer suas atividades se estivessem associadas a algum templo 

religioso e seus estatutos reconhecidos pelas autoridades eclesiásticas locais. Entre as muitas 

atividades exercidas durante o período de sua existência, as de cunho religioso e caritativo eram 

predominantes em suas ações: 

 



No Brasil colonial foram responsáveis pela construção e conservação da maioria 
das igrejas, pela realização das festas, assumindo também funções sociais como 
auxílio a irmãos carentes e defendendo interesses de grupos específicos. 
(SOUZA, 1994, p. 59). 
 
 

Em sua grande maioria, as irmandades possuíam um patrimônio formado por diversos 

imóveis legados em testamentos e pelas igrejas e cemitérios por elas construídos, além dos 

objetos de cultos (muitos deles feitos a ouro ou cravejados com pedras preciosas) como as 

imagens, roupas e insígnias. Também tinham móveis, animais de sela e até escravos. Suas 

despesas eram sustentadas por seus membros, através das jóias de entrada, anuidades, esmolas 

coletadas periodicamente, loterias, rendas de propriedades e doações feitas em testamentos. As 

suas maiores despesas ficavam a cargo das festas anuais, momentos em que cada grupo desejava 

se destacar em relação aos outros, através da exaltação de seu santo padroeiro. Enfim, “as 

irmandades eram organizadas como um gesto de devoção a santos específicos, que em troca da 

proteção recebiam homenagens em exuberantes festas” (REIS, 1991, p. 59). 

No Ceará, as primeiras irmandades surgiram no início do século XVIII, 

primeiramente na capital e depois espalhadas em alguns centros urbanos existentes no interior da 

província. Importantes veículos do catolicismo popular, aqui no Ceará as irmandades 

destacavam-se pelas festas e procissões realizadas pelas ruas das cidades. Embora não fossem 

realizadas com a mesma suntuosidade das praticadas no sul do país, expressavam o mesmo 

sentimento de espetáculo que naquelas existiam. Segundo informa a seguinte descrição: 

 
Entre nós, no Crato, as procissões primavam também, guardadas as proporções, 
pelo espetáculo que ofertavam ao público, com irmãos pretos da irmandade do 
Rosário conduzindo cruzes, lanternas caprichosamente vestidos (...) em que os 
participantes exibiam uma espécie de alva branca que lhe cobria a nuca. Cada 
um deles levava na extremidade de um bastão uma vela envolvida por uma 
espécie de lanterna em forma de cone investido. (CAMPOS, s.n.t.) 
 
 



As primeiras formas de manifestações públicas de fé aconteceram no governo-geral 

de Tomé de Souza, por volta da segunda metade do século XVI, quando os jesuítas organizaram 

com esplendor, em Salvador, a procissão do Corpo de Deus. Era um tipo de comemoração na 

qual desfilavam o pálio, seguido do sacerdote, andores e charolas, acompanhados de cânticos e 

trombetas, danças à maneira de Portugal e ainda do cortejo de fiéis (DEL PRIORE, 1994, p. 22-

23). 

Porém, nos séculos seguintes, XVII e XVIII, as festas em louvor aos santos de 

devoção, data máxima do calendário das irmandades, passaram a alcançar maior projeção no 

cenário religioso e cultural da Colônia. Permeadas por longos cultos e imensas procissões, as 

festas se constituíam em momentos suntuosos e cheios de pompa, com alguns dias de duração. 

Elaboradas manifestações coletivas de fé, requisitavam uma complexa rede de atividades que 

envolvia, além de muitos meses em sua preparação, um grande número de pessoas e de recursos. 

“A festa catalisava em sua realização e fruição muitos aspectos das comunidades, fossem 

econômicos, sociais, religiosos ou pessoais” (SOUZA, 1994, p. 60). 

Os cultos desenvolvidos dentro das igrejas já apontavam a suntuosidade dos festejos 

da comemoração de seus santos padroeiros, os quais eram antecipadamente preparados pelas 

irmandades. Muitas missas eram celebradas por dezenas de padres, sendo acompanhados por 

corais e orquestras caprichosamente paramentados, entoando cânticos públicos de louvores, sob o 

teto de templos ricamente ornamentados. 

Quando tais cultos ganhavam as ruas e avenidas, sob a forma das procissões, 

transformavam-se em verdadeiros quadros representativos da religiosidade cristã, implantada 

pelos colonizadores. As procissões eram compostas por longos cortejos, nos quais se destacavam 

as imagens dos santos, cheias de jóias e carregadas em andores ricamente ornamentados; as 

insígnias das irmandades, muitas delas decoradas com metais preciosos, como ouro ou prata; os 



carros alegóricos com representações de passagens bíblicas e por fim, as autoridades 

eclesiásticas, personificação do poder religioso local, conforme descreve Ewbank (apud 

AMARAL, 1998, p. 6), viajante norte-americano em visita ao Brasil: 

 
Finalmente, aparecem estátuas em tamanho natural e pintadas ao vivo, 
colocadas sobre estrados e carregadas com triunfo aos ombros dos homens, em 
meio a uma turba de autoridades, com os mais diversos trajes. Pontífices 
mitrados, com caudas das vestes seguras por pajens, passam por debaixo de 
pálios, acompanhados por magistrados civis e escoltados por batalhões de 
soldados, tudo precedido e seguido por cortes de padres, frades, irmãos leigos, 
acólitos, com bandas de música, bandeiras, fachos, turíbulos, mastros, etc., 
enquanto da confusa massa de espectadores emergem em surdina observações 
reverentes ou profanas, à medida que cada divindade de madeira desfila levada 
por ombros suados. 
 
 

A estes elementos somavam-se as danças, as congadas, as mascaradas e cavalhadas 

tornando a festa, de um modo geral, e a procissão, de maneira específica, uma mistura das esferas 

do sacro e do profano. Uma verdadeira bricolagem22 de rituais, em que se mesclavam diferentes 

estéticas, decorrente das múltiplas culturas que aqui conviviam (DEL PRIORE, 1994). Como 

bem descreve Almeida (1982), a respeito da procissão da irmandade dos ourives, no Rio de 

Janeiro, servindo de cenário para as aventuras tecidas pelos protagonistas de seu romance, 

ambientado na época do “El-Rei”, isto é, de D. João VI: 

 
(...) um grande racho chamado das - Baianas, - (...) atraindo mais ou tanto os 
santos, os andores, os emblemas sagrados, os olhares dos devotos (...), e que 
dançavam nos intervalos dos Deo-gratias uma dança lá a seu capricho. Para 
falarmos a verdade, a coisa era curiosa: e se não empregassem como primeira 
parte de uma procissão, certamente seria mais desculpável. (ALMEIDA, 1982, 
p. 52-53 - grifo do autor) 
 
 

                                                           

22 O sentido atribuído ao termo aqui usado é o mesmo dado por Lévi-Strauss (s. d.), na sua obra O 
pensamento selvagem. Ele afirma que o traço característico da bricolagem é a elaboração fragmentada de 
um conjunto estruturado, a partir de resíduos e fragmentos de outros conjuntos coerentes. Porém, estes 
resíduos não perdem seu sentido originário, apesar das adaptações e dos novos empregos atribuídos. 
Segundo o autor, eles são “pré-constrangidos”, na medida em que não são mais materiais brutos, mas 
produtos já trabalhados, resguardando suas marcas do uso original. 



E, se à época que escreve, entre os anos de 1852 e 1853, as festas despertam no 

romancista (brasileiro nato) um sentimento de estranheza, devido ao “grotesco” da cena, nos 

viajantes estrangeiros que aqui estiveram no inicio do século XIX, provocavam a curiosidade e o 

espanto. Isto porque, ao presenciarem aqui manifestações coletivas em exaltação a um santo, nas 

quais as danças, muitas vezes realizadas no interior dos templos; as mascaradas e folias que 

acompanhavam os santos em seus andores ricamente ornamentados; o uso de foguetório como 

anúncio do início dos festejos; a distribuição e o consumo de grandes quantidades de comidas 

realizadas ao final das comemorações, além da forma com se dava a relação entre os homens e os 

santos (acima descrito), eram importantes traços da religiosidade popular vivida no tempo do 

Brasil colonial, foram consideradas por tais visitantes, já banhados pelas luzes da razão e do 

cientificismo, como resquícios irracionais de um sagrado arcaico ligado à magia e igualmente 

descrito como as antigas festas populares realizadas na Idade Média23. 

Porém, no catolicismo que vigorou nos grandes centros urbanos do país, até quase o 

final do século XIX, as festas promovidas pelas irmandades, com sua pompa e suntuosidade, 

eram tidas como grandes momentos de expressão religiosa, nas quais a ligação entre os homens e 

o sagrado era celebrada pelos emblemas e rituais utilizados: 

 
Nessa visão barroca do catolicismo, o santo não se contenta com a prece 
individual. Sua intercessão será tão mais eficaz quanto maior for a capacidade 
dos indivíduos de se unirem para homenageá-lo de maneira espetacular. Para 
receber força do santo, deve o devoto fortalecê-lo com as festas em seu louvor, 
festas que representam exatamente um ritual de intercâmbio de energias entre 
homens e divindades. (REIS, 1991, p. 61) 
 
 

                                                           

23 Ver neste sentido o item 2.1 (intitulado “Na Europa...”) deste referido capítulo e Reis (1991), 
principalmente o capítulo 2. Para um maior aprofundamento sobre as festas no tempo do Brasil colonial, 
consultar Del Priore (1994). Sobre a cultura popular e suas expressões na Idade Média conferir Bakhtin 
(1996). 



Contudo, tais manifestações eram também importantes momentos de lazer e 

divertimento para todos. As procissões eram os eventos mais esperados e que congregavam um 

maior número de pessoas. A excitação e o fascínio provocados pela exuberância dos rituais e 

emblemas religiosos, apresentados ao longo do cortejo, despertavam o interesse da população que 

não mediam esforços em participar de tais eventos. Assim, nas muitas descrições feitas pelos 

viajantes estrangeiros, estudiosos do cotidiano daquela época e romancistas, sobressaem as 

atitudes desempenhadas pelas pessoas na ânsia de ver e presenciar tais momentos: 

 
As ruas são varridas e cobertas de folhas, as fachadas das casas são enfeitadas 
de flores e bordados, mulheres e crianças amontoam-se às janelas, os habitantes 
rurais acorrem ao espetáculo e a sua espera formam-se por toda parte grupos de 
ambos os sexos. (EWBANK apud AMARAL, 1998, p. 6) 
 
 

O corre-corre das pessoas pela rua no intuito de ver o cortejo passar o maior número 

de vezes; as senhoras que se enfeitavam com suas jóias e vestiam os seus melhores vestidos, 

feitos com os mais finos tecidos; as ruas, as casas e janelas previamente enfeitadas com flores, 

bandeirolas, bordados e “luminárias” (feitas à base de azeite de mamona e que iluminavam o 

caminho percorrido pelos cortejos), demonstravam o espírito festivo em que se encontram as 

pessoas e as vilas, nestas ocasiões (DEL PRIORE, 1994). 

O clamor da festa e a voracidade dos sentimentos despertados incentivavam uma 

quebra e rompimento com a rotina vivida naquela época. Tanto para a elite como para a 

população menos favorecida no sistema econômico, as muitas festas realizadas no período 

colonial se configuravam em uma pausa bem-vinda na luta diária pela sobrevivência, como 

afirma Amaral (1998, p. 6): 

Vivendo num ambiente desconhecido e de constante enfrentamento de 
adversidades, os novos habitantes do Brasil tinham nas festas, principalmente as 
religiosas, um momento de descanso, devoção, lazer e renovação do ânimo e 
das esperanças, além da afirmação de seus valores, mesmo distantes de sua terra 
natal. 



Para os segmentos dominantes, as festas, principalmente as religiosas, representavam 

importantes veículos de disseminação e afirmação de seus valores culturais e religiosos. A 

religião católica, com seus ritos e mitos, foi um desses valores aqui implantados. Até quase o 

final do século XIX, estava atrelada ao Estado e era considerada a religião oficial do país, o que 

lhe garantia uma predominância em relação às outras religiões24. As festas, realizadas sob seu 

crivo e como descritas anteriormente, se inscreviam num sistema de troca simbólica, estabelecida 

entre os homens e os santos, originaria da religiosidade vivida na Península Ibérica e para cá foi 

trazida juntamente com os primeiros colonizadores do Brasil. Desse modo, as manifestações de 

exaltação ao orago de devoção, efetuadas, principalmente, pelas irmandades dos homens brancos, 

eram permeadas por tradições populares portuguesas, muitas vezes consideradas pagãs, e aqui 

foram incorporadas, transformando-se em importantes elementos da religiosidade brasileira. A 

festa do Divino Espírito Santo, antiga tradição portuguesa, na época (como ainda hoje)25, era a 

que alcançava maiores proporções, na qual a mistura entre sagrado e profano sustentava o tom da 

festa. Realizada sempre no domingo de Páscoa, iniciava-se com o soerguimento do mastro 

simbólico e arrecadação de ofertas em dinheiro ou gênero alimentício, para a preparação do 

banquete, conforme relata Souza (1994, p. 62-63): 

 
O Imperador escolhido para reinar durante o período da festa geralmente era um 
menino de cerca de 12 anos, mas podiam ser adultos também. Terminada a 
cerimônia da “plantação do mastro”, saía a esmolar pelas ruas um séquito 
composto pelo Imperador em seu uniforme de gala entre dois irmãos de opa 
vermelha, o Alferes da Bandeira, que carregava o estandarte do Divino e uma 
legião de pedintes também ricamente paramentados. Todos, “até os 
pobrezinhos”, davam algo: dinheiro ou gêneros, transportados por uma mula ou 
carroça que fechava o préstito. 

                                                           

24 Neste sentido consultar Azevedo (1963), especialmente o capítulo sobre as instituições e crenças 
religiosas do Brasil. Para aprofundamento sobre a situação da Igreja Católica após a proclamação da 
República e no início deste século, conferir Deschand (1910). 
25 Sobre a Festa do Divino Espírito Santo no tempo colonial ver Edmundo (1931) e sobre uma visão mais 
atual da festa, conferir Brandão (1978). 



Nessa cerimônia os componentes do séquito, passavam de casa em casa, oferecendo a 

bandeira e entoando cânticos em louvor ao Divino Espírito Santo. Eram recebidos solenemente 

pelos moradores que prestavam reverências à bandeira, devolvendo-a com algum donativo. 

Posteriormente, os objetos arrecadados eram leiloados no coreto, denominado Império e armado 

ao lado da igreja e do mastro simbólico. 

Na igreja, ricamente ornamentada, acontecia a missa de coroação do Imperador pelo 

sacerdote, com todos os preceitos estabelecidos para a coroação de autênticos reis. Ao final, 

dirigiam-se, o Imperador e o seu séquito, ao império e lá anunciava o início dos festejos, o qual se 

dava com o combate da fortaleza contra a fragata. Ao final, saia vitoriosa a fortaleza que (...) 

 
(...) por um dispositivo qualquer, o quadro que representava o forte, caía, 
deixando ver, em vez de um reduto de guerra, a imagem suavíssima de uma 
pomba, a do Divino Espírito Santo, de asa quebrada, de bico aberto, fulgindo 
entre luzes de várias cores. Todos, aí, se ajoelhavam, rezando, batendo 
piedosamente com as mãos no peito. (EDMUNDO, 1931, p. 211-220) 
 
 

Já para as camadas populares, sobretudo os negros escravizados, em certas regiões do 

país as festas eram importantes momentos de afirmação de sua identidade e valores culturais, 

esmagados pela total falta de liberdade enfrentada na escravidão. A inclusão de suas danças, 

músicas e rituais, nas festas realizadas pelas irmandades dos “homens de cor”, permitiram aos 

negros certo reconhecimento social e cultural. Conta Del Priore (1994, p. 77-87) que mesmo 

influenciado pela cultura européia, introduzida pelos portugueses, esse grupo não abria mão de 

suas raízes, utilizando a festa católica para falar de tradições que tinham emigrado junto com eles, 

sendo as festas em homenagem a são Benedito e Nossa Senhora do Rosário, ocasiões 

privilegiadas das celebrações dos negros. 

Contudo, havia nessas ocasiões uma reprodução das muitas coisas da festa do Divino, 

empreendidas pelos brancos. Geralmente eram iniciadas com o soerguimento do mastro e 



hasteamento da bandeira com a efígie do patrono ao lado da igreja. O Rei e a Rainha do Congo, 

fictícios imperadores escolhidos antecipadamente, eram coroados da mesma forma que os 

Imperadores da festa do Divino Espírito Santo. Ao término dessa cerimônia, saíam os 

imperadores da nave principal da igreja e eram recebidos pela sua vassalagem, com saudações em 

forma de batuques africanos e danças de complicados passos carregados de sensualidade. O 

grupo constituído por uma espécie de “corte africana” acompanhava a procissão cantando e 

dançando ao seu modo louvores em homenagem ao orago de devoção (MORAES FILHO, 1946, 

p. 61). 

Desse modo, a participação de brancos e negros, pobres e ricos nas festas religiosas, 

em certas áreas do país, seja na organização ou simplesmente desfrutando-as, foi uma relevante 

contribuição para a constituição das manifestações festivas brasileiras. As festas de santo, como 

todas as outras festividades “estão plena de contribuições dos grupos que participaram da 

construção da cultura nacional. Assim, a ampla adesão popular às festas e a presença nela de 

todos os segmentos sociais e raciais, deixou suas marcas na cultura brasileira, reconhecíveis ainda 

hoje, especialmente como modo de expressão (...) popular.” (AMARAL, 1998, p. 6). 

Dentre os muitos valores introduzidos nas festividades brasileiras, principalmente as 

religiosas, está à mistura entre ludicidade e religiosidade. De acordo com as descrições da Festa 

do Divino, acima relacionadas, fica claro que para os grupos envolvidos na preparação e 

realização de tais manifestações, a festa era uma ocasião especial para darem vazão aos seus 

sentimentos de fé, além de se constituírem em momentos de recreação, descontração e, 

principalmente, de encontro da comunidade. 

Porém, não era somente nas celebrações dos centros urbanos que a ludicidade e a 

religiosidade estavam intimamente ligadas. No interior, especialmente nas comemorações dos 

santos juninos, santo Antônio, são João e são Pedro, a mistura entre devoção e descontração, era 



uma característica marcante das festas. Conta Steinen (1947, p. 163-165), que nas regiões centrais 

do Brasil de 1833, os devotos de santo Antônio na noite de 12 de junho (véspera da festa), 

içavam um mastro e, com grande solenidade, hasteavam a bandeira em que estava pintada a 

imagem do santo. Acendiam fogueiras, nas quais assavam batata doce, mandioca e cará. 

No dia seguinte, iniciavam a festa com um jogo em que todos os presentes 

participavam. Dançava-se e cantava-se em roda do santo, e quem passava diante dele, fazia uma 

genuflexão. Em seguida cantavam-se em honra do rei e da rainha, indivíduos que eram 

escolhidos para presidir os festejos e os quais entravam no círculo munido de garrafa de cachaça 

e ofereciam um trago a cada participante, juntando-se depois ao círculo, que passava a cantar para 

outra personagem, a qual, por sua vez, oferecia cachaça, e assim por diante. Depois, a imagem do 

santo, era levada "com verdadeira palhaçada aos rios, às fontes, e mesmo à torneira, onde são 

mergulhadas na água com acompanhamento de cantos e música" e devolvida à igreja, onde eram 

recolocadas no altar, durante a missa. 

Embora as festas de santo tenham se configurando em um imenso repositório de 

símbolos culturais, passando a representar traços particularizados dos lugares e grupos que as 

realizavam, possuíam uma mesma estrutura ritual básica que para cá emigrou juntamente com os 

colonizadores. Heranças do catolicismo português tinham como motivação religiosa a mesma 

relação estabelecida entre os homens e os santos, na qual a festa representava um espetáculo de 

devoção. Contudo, tais formas culturais, aqui chegando, receberam uma nova roupagem, e foram, 

ao longo de nossa história, transformando-se ao gosto da cultura brasileira (DEL PRIORE, 1994). 

Com efeito, as festas de santo parecem ter sido um forte elemento de mediação entre 

as diferentes culturas que aqui conviviam (branco, negro e índio), permitindo haver uma 

circularidade, de uma para outra, de símbolos e produtos culturais novos. Entretanto, essa mútua 

fecundação cultural, vivida nas festas religiosas, não era um fenômeno isolado, fazia parte de um 



processo de hibridismo/bricolagem mais amplo que se refletia também em outros segmentos 

culturais, sobremodo, na produção das artes e ofícios populares26. Desse modo, estas 

manifestações culturais (a religiosidade popular com suas festas e a produção artesanal), ainda 

hoje extremamente vivas, desvelam que no plano da formação cultural brasileira houve uma 

oscilação entre diferentes esferas, não somente situadas na interação entre brancos, pretos e 

índios, mas, sobretudo, na convergência de distintos domínios da vida social, como na dinâmica 

relação entre tradição e mudança. 

                                                           

26 Porto Alegre (1994, p. 27) demonstra que a produção das artes e ofícios populares, implantadas aqui no 
tempo do Brasil colonial, possui fortes influências dos ofícios portugueses, os quais possuem suas raízes 
nas corporações e grêmios de ofício medievais. Todavia, esse universo passou por profundas 
transformações, principalmente após o desenvolvimento capitalista, quando se geraram duas novas 
categorias excludentes e opostas, a arte burguesa e o trabalho operário. No Brasil estas transformações 
ocasionaram a formação de uma categoria social híbrida, marcada pela origem de classe, o artesão 
popular, que dentro de uma escala contínua, localiza-se na zona intermediária entre o artista e o operário. 



 

 

CAPÍTULO 3 

BARBALHA E A FESTA DE SANTO ANTÔNIO: 

MUDANÇAS E PERSISTÊNCIAS 
 

 

 

 

 

2 .1 .  Feições da cidade e da sociedade 

 

A região do Cariri, onde em 1846 foi oficialmente erigida a Vila de Barbalha, 

provavelmente conheceu o colonizador branco em meados do século XVII, quando a expedição 

organizada por Garcia D' Ávila penetrou o sul do interior cearense movido por objetivos políticos 

(demarcação e expansão do território colonial), econômicos (garantir o monopólio das riquezas 

da terra) e religiosos (dilatar a fé no catolicismo). O povoamento do Cariri inicia-se no limiar do 

século XVIII, quando o capitão-mor rio-grandense, Manuel Rodrigues Ariosa e o mestre de 

campo Manuel Carneiro da Cunha tomaram posse das terras, após obterem licenças para 



habitarem aquela região, que já era reconhecida oficialmente a partir de 1703 (GUIMARAENS, 

1985, p. 15-16). 

A formação do povoado, que mais tarde se tomaria a cidade de Barbalha, sede do 

município, inicia-se por volta do ano de 1717 com a desapropriação de um pedaço de terra, que 

compreendia uma área de três léguas de comprimento por uma de largura27, a qual ficava bem 

próxima a um riacho. Nessas margens instalou-se o sesmeiro Antônio de Sousa Goulart, 

denominando este riacho de Salamanca. Ali estabeleceu uma propriedade composta por “casa de 

taipa, um grotesco curral e cercados toscos”, e posteriormente dividiu sua propriedade em outros 

três sítios chamados Lambedor, Brito e Lama. Devido ao desenvolvimento ocorrido na região, 

aos poucos, a população local começou a se expandir, formando outros núcleos: Venha Ver, 

Santana e Barbalha28 (CALLOU, 1979, p. 26-29). 

Contudo, o sesmeiro não permaneceu na região, passando suas propriedades para 

outros donos. O sítio Lama passou para o domínio da família Figueiredo Adorno e o sítio 

Barbalha, passou a ter como novo proprietário o Capitão João Mendes Lobato, isso em meados 

do século XVIII. Mas devido à morte de seu dono, Barbalha foi comprada pelo Capitão Francisco 

Magalhães, sergipano de Urubu de Baixo, famoso pecuarista e latifundiário da região, 

considerado como fundador da cidade e patriarca da sociedade que ali começaria a geminar 

(CALLOU, 1980, p. 37-43). 

Outro estudioso da história local, o Dr. Napoleão Neves (1988, p. 4), também aponta 

o Capitão Francisco Magalhães como fundador da cidade: 

 

                                                           

27 Esta medida corresponde a 108 Km2. 
28 Ainda segundo Callou (1979), a denominação da cidade de Barbalha é decorrente de um nome de 
mulher. No alto da colina, próximo ao lugar onde hoje está a Igreja Matriz, existia uma hospedaria que 
acolhia os viajantes que por ali passavam e cuja proprietária chamava-se Barbalha. 



Todos sabem que Barbalha foi fundada por Francisco Magalhães. Sendo 
proprietário de uma vasta área de terra nas vizinhanças do Riacho do Ouro, 
Francisco Magalhães residia mais ou menos onde hoje fica o prédio do 
benemérito Gabinete de Leitura (...). 
 
 

Sob a administração de Francisco Magalhães, o sítio Barbalha desponta no cenário 

regional. Na era do couro, funcionava como um centro produtor de criação bovina e 

comercialização de produtos derivados dessa atividade, exportando não só a carne, um dos 

principais gêneros alimentícios da época, como também o couro, importante elemento na 

composição indumentária dos habitantes do sertão brasileiro. Paralelamente, havia uma incipiente 

plantação de cana-de-açúcar, atividade econômica desempenhada unicamente com o objetivo de 

abastecer, com matéria-prima, os engenhos de açúcar existentes no litoral nordestino. 

Porém, a falta de recursos e as dificuldades estruturais, tais como a ausência de 

estradas ligando o sítio a outros núcleos urbanos para o escoamento da produção, o contínuo 

aumento dos períodos sem chuva, os quais obrigavam os produtores a deslocarem seu rebanho 

para outras áreas não atingidas pela seca, e, também, os freqüentes assaltos enfrentados durante o 

transporte, levaram o proprietário do sítio Barbalha a investir mais na atividade agrícola do que 

na pecuarista, passando esta última a funcionar como elemento subsidiário da atividade 

canavieira. Além de possuir um solo propício ao cultivo da cana-de-açúcar, o sítio Barbalha 

estava situado junto às margens do riacho do ouro e ao sopé da serra do Araripe, formação 

rochosa abundante em fontes perenes que banham o vale, tornando-o úmido a maior parte do ano, 

como descreve Dr. Napoleão Neves (1988, p. 4): 

 
(...) suas plantações de cana-de-açúcar se estendiam a partir de onde hoje fica a 
Praça Engenheiro Dória. Devia ser realmente uma paradisíaca, com o Riacho do 
Ouro perene a trazer para o vale ubertoso os veios d'àgua que, cascateantes, 
desciam das fraldas azuladas da chapada do Araripe. 
 
 



Dessa forma, a atividade agrícola, especialmente a plantação de cana-de-açúcar, 

passou a ser a principal atividade econômica desempenhada no sítio Barbalha, embora fosse 

voltada para uma incipiente produção de açúcar e rapadura. Os engenhos passaram a compor o 

cenário daquela região, tendo na criação bovina a força motriz que os impulsionava cada vez 

mais na consolidação econômica das fazendas, sítios e vilarejos existentes na região. Também, no 

aspecto social, foram os engenhos “os principais responsáveis pela formação da hierarquia social 

do vale” (GUIMARAENS, 1985, p. 16), pois à sua sombra se estabeleceram relações sociais 

profundamente marcadas por um sistema de obrigações mútuas, como veremos adiante. 

Com desenvolvimento econômico alcançado pelo sítio, seu proprietário resolveu 

construir uma capela para a celebração dos ofícios religiosos, como forma de agradecimento aos 

céus, segundo afirmam alguns historiadores. Para tanto, doou um pedaço de terra, no interior de 

sua fazenda medindo uma légua e meia. Segundo o Dr. Napoleão Neves (1988, p. 4), isto se deu 

por volta do ano de 1778, quando o Capitão inicia os trâmites burocráticos para execução de seu 

objetivo: 

 
Francisco Magalhães confabulou com sua esposa, Ana Polucena de Abreu 
Lima, e decidiram construir a capelinha que daria origem a hoje florescente 
cidade de Barbalha. Corria o já longínquo ano de 1778! O casal escolheu o topo 
da colina com ampla visão sobre o Vale do Salamanca para localização daquela 
capelinha, onde hoje fica o altar-mor da Matriz de Santo Antônio. Isto posto, 
iniciaram em março de 1778 os trâmites burocráticos para consecução do seu 
intento (...). (NEVES, 1988, p. 4) 
 
 

A capela a ser erigida no alto da colina passou a ter como orago de devoção santo 

Antônio, por vontade do doador e administrador do patrimônio. Este santo também era padroeiro 

de sua terra natal em Sergipe. De acordo com alguns historiadores e estudiosos, a construção da 

capela, que durou cerca de doze anos, propiciou o surgimento de moradias em torno da mesma, 

pois a ânsia de trabalhar ou ajudar no intento religioso fazia com que muitas pessoas saíssem de 



seu lugar de origem e fossem viver em Barbalha. É Importante destacar que o desenvolvimento 

econômico alcançado pelo sitio também repercutiu na região atraindo a atenção de muitos pelo 

lugar. 

Dessa forma, a capela ao longo do tempo funcionou como centro catalisador da 

formação do povoado. Aos poucos as terras devolutas pertencentes ao santo padroeiro foram 

sendo ocupadas por imigrantes advindos dos sertões pernambucano, alagoano e sergipano, que ali 

chegavam atrás de trabalho, moradia e riquezas29. 

Os passos a seguir, apontados por Neves (1988, p. 5-8), demarcam o fim de uma 

época caracterizada pelo desbravamento e formação de um povoado, a qual culmina, 

“coincidentemente”, com a inauguração da capela de Santo Antônio, no ano de 1790, e a 

instauração dos festejos religiosos em homenagem ao futuro padroeiro da cidade de Barbalha, 

estabelecendo a partir daí uma tradição: 

 
a) requerimento à Igreja pedindo licença para construção da capela em louvor a 
Santo Antônio, em Março de 1778; b) concessão da licença pedida, pelo 
Visitador Manoel Antônio da Roxa, no dia 05 do referido mês; c) confirmação 
da licença pedida pelo Bispo de Pernambuco, Dom Frei Diogo de Jésus Jardim, 
em junho do mesmo ano e, d) benção da capela, na forma dos rituais católicos, 
pelo Padre André da Silva Brandão, vigário de São José dos Cariris Novos 
(atualmente Missão Velha), no dia 23 de dezembro de 1790. 
 
 

Durante esse período, as relações sociais foram marcadas pelo processo de 

colonização português, o qual visava além da demarcação espacial das novas terras, a legitimação 

política do novo poder que se instaurava. Ressalta Araújo (1994, p. 108), que este período pode 

ser considerado como o tempo heróico, porque do ponto de vista dos colonizadores, trata-se da 

                                                           

29 Convém frisar que no período em questão, na segunda metade do século XVIII, a notícia da existência 
de minas, especialmente de ouro, na região do Cariri, especificamente no local que ficou conhecido como 
Cachoeira, contribuiu de forma singular para um considerado aumento da população nos vilarejos, aldeias 
e sítios já existentes. Neste sentido, conferir Martins Filho (1966). 



saga da conquista e da instalação de um novo poder e uma nova ordem; e das populações a eles 

submetidas é o tempo de resistência, que tanto pode significar o esmagamento total como 

também a sobrevivência física e cultural, sob o domínio do novo poder. 

Durante quase meio século, a capela de santo Antônio e o sítio Barbalha ficaram 

agregados à freguesia de São José dos Cariris Novos (hoje Missão Velha), importante povoado da 

região à época. Posteriormente, no ano de 1838, passou a se constituir em uma paróquia, devido 

ao desenvolvimento do pequeno Arraial que já se formara, passando para o domínio da Vila do 

Crato, outro destacado núcleo urbano que na época centralizava o poder na região, porque 

possuía uma relativa autonomia nas esferas econômica, política e religiosa em relação aos outros 

vilarejos. Em 1846, recebeu o título de Vila, desmembrando-a do município do Crato, o que 

legitimou a independência econômica e política de Barbalha. Finalmente, em 1876, alcançou a 

categoria de cidade, possuindo um vasto campo de atuação na plantação de cana-de-açúcar e na 

produção de rapadura e açúcar. 

A vida no vilarejo, durante esse período de transição, cerca de quase um século, foi 

marcada pelo crescimento espacial e populacional. Muitas fazendas e engenhos passaram a 

integrar o cenário da cidade, transformando sensivelmente as feições da sociedade. Os 

contingentes de escravos introduzidos na região para trabalharem nos canaviais, depois que a 

mão-de-obra indígena foi considerada inoperante, trouxeram novos elementos culturais e étnicos, 

além de representar um “avanço” na economia barbalhense30. Vale ressaltar que a introdução de 

negros durante o período colonial, na província do Ceará não foi tão volumosa como em outras 

áreas do país. Isto devido à demora no processo de povoamento e colonização da mesma, o que 

acarretou num retardamento do desenvolvimento econômico, principalmente em relação à 

                                                           

30 Neste sentido consultar Silva (1994). 



plantação canavieira e, conseqüentemente na importação de mão-de-obra negra escravizada, fato 

que em outras províncias já se achava consolidado. Nessas últimas, a plantação de cana-de-açúcar 

e a produção de seus derivados ocorreram mais cedo e estavam mais voltados para a exportação 

do que o mercado interno, necessitando com mais intensidade da mão-de-obra escrava. Dessa 

forma, os engenhos do vale do Cariri e, particularmente de Barbalha, não utilizaram uma força de 

trabalho constituída unicamente da mão-de-obra escrava, “mas sim de trabalhadores livres, em 

sua grande maioria mestiça. Tais trabalhadores viviam num sistema de obrigações mútuas com os 

proprietários das terras, vindo daí sua denominação de agregados” (GUIMARAENS, 1985, p. 16 

- grifo do autor). 

Convém frisar, ainda, que para muitos estudiosos e historiadores da cidade, neste 

período de transição de sítio à cidade, a vida política no vilarejo era praticamente inexistente, 

restringindo-se a compartilhar os fatos políticos que aconteciam na conjuntura da época. Porém, 

em relação aos acontecimentos ocorridos durante o episódio da Confederação do Equador em 

1817, no qual algumas figuras cearenses desempenharam importantes papeis31, tais como Tristão 

Gonçalves, Bárbara de Alencar e Martiniano de Alencar, Barbalha é vista como uma cidade que 

“gerou” e “gestou”, personalidades destacadas da nossa história. Isto porque tais personagens 

nasceram ou residiram durante muitos anos nas terras pertencentes ao Capitão Francisco 

Magalhães, atribuindo, dessa forma, um caráter tradicional à cidade desde sua origem32. 

No final do século XIX, com a intensificação do processo de urbanização, em função 

da crescente aglutinação da população nas áreas urbanas dos municípios da região, e a 

conseqüente carência alimentar provocada pelas constantes secas enfrentadas, as quais causaram 

a falência das produções agrícolas de regiões vizinhas, a rapadura tornou-se o principal elemento 

                                                           

31 Sobre a história do Ceará e a Confederação do Equador, conferir Cruz Filho (1966). 
32 Neste sentido, consultar Callou (1981). 



na composição alimentícia e importante produto de comercialização na região. Dessa maneira, 

ocorreu progressivamente, uma transformação na economia barbalhense, quando se substituem os 

engenhos de pau movidos pela força animal por outros de ferro movidos pela ação hidráulica, 

tendência que se refletia em quase todas as moagens da região do Cariri, como informa Martins 

Filho (1966, p. 104-105): 

 
(...) já em fins do século XIX, havia se ensaiado uma mudança na 
industrialização da cana-de-açúcar com base nos mananciais brotados do sopé 
da serra do Araripe, quando velhas e seculares engenhocas de madeiras 
começaram a ser substituídas por pesados engenhos procedentes de 
Pernambuco. 
 
 

Com isso, muitas famílias transferiram-se para a cidade, aumentando ainda mais o 

contingente populacional. Dobraram-se os números de engenhos e fazendas que circundam o 

centro urbano do Município, sendo que neste a construção de sobrados e casarões modificaram a 

paisagem, dando à cidade um ar de prosperidade econômica. O comércio da cidade passou a ser 

uma referência na região, possuindo um diversificado campo de atuação, no qual os empórios 

comerciais atendiam em regime de atacado, e sendo possível achar neles mercadorias que 

anteriormente só eram encontradas na capital da província, tais como tecidos de seda importadas, 

artigos e utensílios para casa feitos de prata ou latão. No aspecto social, houve uma diversificação 

do binômio rígido do senhor de engenho e do escravo, ou quase escravo, reflexo das 

transformações políticas que ocorreram no plano geral da sociedade brasileira, procurando se 

adaptar à nova ordem mundial, como descreve Araújo (1994, p. 110): 

 
(...) tendência que se traduz pela embrionária urbanização e industrialização nas 
regiões mais ao centro do sistema sócio-econômico, pelas lutas em favor das 
transformações sócio-econômicas e políticas, como o fim da escravidão e a 
instauração do regime republicano. 
 
 



A partir dessa nova ordem, foi se configurando uma sociedade que engendrou e se 

apoiou “em relações pessoais e sociais marcadas por extremos de dominação e de subordinação, 

comportamentos cosidos por uma linha - ora tênue, ora vigorosa - de afeição e ódio, de calma e 

violência, de obediência cega e revolta surda” (ARAÚJO, 1994, p. 21). Relações sociais que 

despontaram como reflexo do contexto mais amplo da sociedade patriarcal brasileira. Segundo 

Queiroz (1977), este tipo de estrutura política, baseada numa troca de favores, se intensificou 

após a proclamação da república, quando houve um aprofundamento das práticas políticas 

desempenhadas pelos mandões locais. O coronelismo foi um fenômeno sócio-político, no qual os 

sentimentos de solidariedade e conflito surgiam “como duas faces da mesma moeda não existindo 

uma sem a sua oposta, inerente, complementar e recíproca, por mais ambígua e paradoxal que 

seja a parelha”. Uma forma específica de poder político que é definido por uma “adaptação entre 

o poder privado e um regime de extensa base representativa”, onde os grupos de parentela 

sustentavam a base econômica e política desse sistema. 

Importante destacar que a finalização da construção de um novo templo católico, 

representou o ápice desse período progressista pelo qual passou a cidade, embora sua edificação 

tenha demorado cinqüenta e oito anos, revelando que a dificuldade em construir uma nova igreja 

de acordo com os ideais dos habitantes do município pode ser indício de que Barbalha estava 

ainda situada economicamente em posição secundária, em relação ao plano mais geral da 

província, apesar de alguns historiadores e estudiosos da época afirmar o contrário33. Exemplo 

                                                           

33 Em algumas entrevistas coletadas durante o ano de 1995, foi revelado por muitos que Barbalha não era 
só uma cidade próspera, como também se constituía o mais importante centro econômico da região 
daquela época, travando certa disputa pela primazia regional com a cidade do Crato. Como bem descreve 
a fala do Dr. Marchet Callou: “(...) naquele tempo, Barbalha era como uma verdadeira capital do Cariri, 
claro que disputava com Crato e Missão Velha a posição de centro econômico da região, sendo que aqui, 
em Barbalha, os nossos engenhos produziam muito mais do que os das outras cidades (...). Sob o ponto de 
vista do comércio, Barbalha crescia sob a proteção de santo Antônio, possuindo no seu comércio um 
sustentáculo de sua economia, foram nesse tempo instalados os primeiros empórios comerciais aqui na 



contundente é que neste mesmo período, final do século XIX para inicio do século XX, a cidade 

do Crato já possuía uma ampla rede de ligações econômicas com a capital e cidades vizinhas de 

outras províncias, além de se constituir num centro exportador de algodão e produtor de óleo 

comestível a partir da semente desse mesmo produto, “estabelecendo importantes ligações 

mercantis com Recife, principal porto atlântico nordestino” (GUIMARAENS, 1985, p. 16). 

Foram, também nesta época, fundados, no Crato, os primeiros centros educacionais da região, 

após a instalação da iluminação pública naquela cidade, ocorrida por volta de 190334. 

Os congregados na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário35 iniciaram a construção 

de um novo prédio religioso, em homenagem a santa de devoção, em 1860, quando foram 

erguidos os alicerces da capela. Porém, só em 1892, após uma parada de sete anos na construção, 

foi lançada a pedra fundamental. Em 1906 as paredes foram edificadas; porém, o telhado de palha 

cobria somente parte do prédio que também se encontrava sem a torre central, a qual passou mais 

sete anos em construção. Somente com a intervenção de duas importantes figuras da sociedade, o 

Srs. Zuca Sampaio e Totonho Filgueiras, latifundiários e donos de engenhos, que a capela foi 

finalizada em 1918, inaugurada no dia 18 de fevereiro, com uma solenidade festiva, composta de 

procissões, missas e grande feira ao final dos atos litúrgicos (NEVES, 1988, p. 17-18). 

Com o crescente aumento do valor comercial da rapadura, no inicio do século XX e 

nas décadas seguintes, floresceram pequenas “indústrias” de produção caseira de farinha, sendo 

                                                                                                                                                                                            

cidade, a Casa Sampaio e a Loja do Sr. Libório. Nesta época, aqui em Barbalha, também foram 
construídos os primeiros sobrados, como aquele perto da igreja matriz que pertenceu à família Sampaio 
(...). Era daqui que saia a rapadura que abastecia quase toda a população nordestina que sofria com as 
secas que ocorriam naquele tempo. Sabe, nesse tempo do império, que vocês jovens perderam e nem 
sabem o prejuízo eu nós tivemos, porque a república está matando o povo, a vida era bem melhor, naquele 
tempo. Barbalha era um vilarejo próspero, mesmo possuindo algumas dificuldades, como falta de estradas 
e transportes (...)” (Entrevista realizada em Barbalha, no dia 10/06/1995). 
34 Neste sentido consultar Della Cava (1985). 
35 Estas congregações religiosas praticamente não existiram em Barbalha. As poucas que sobreviveram 
não deixaram nada registrado, haja vista que durante pesquisa nos arquivos da diocese regional do Crato e 
nas paróquias de Barbalha, nenhum documento ou registro oficial foi encontrado. 



ambos exportados para os sertões cearenses e de outros estados nordestinos. Nesse período, 

Barbalha experimentou um avanço urbanístico, assumindo arquitetonicamente as feições de 

cidade que ainda hoje é percebida na maioria de seus casarões e sobrados, nas ruas estreitas e 

íngremes, nas praças arborizadas e no canavial que cerca quase toda cidade, além do paredão 

imponente da chapada do Araripe, o qual se impõe como um repositório de incalculáveis espécies 

vegetais, tomando a paisagem física sempre matizada pelo verde e pela amenização do clima em 

contraste com o restante da região. 

Concomitantemente, houve um desenvolvimento nos serviços públicos municipais, 

sendo implantadas as primeiras escolas e o atendimento médico. Também nessa época, foram 

instalados os primeiros veículos de comunicação, sendo o mais representativo o jornal semanal, o 

Cetama, “fundado em 1909, por um político da região, Antônio Pinto”36. No aspecto econômico, 

os engenhos sofreram mais uma transformação, pois até os anos cinqüenta, quase todos 

substituíram a força animal e hidráulico pelo uso do vapor e do motor a diesel. A crescente 

utilização de equipamentos e máquinas com finalidade agrícolas, como cultivadores, arados e 

tratores, foi mudando paulatinamente a estrutura agrícola da região e de Barbalha, saindo de uma 

produção de pequena escala para uma de média escala. Outro importante avanço tecnológico foi a 

expansão da energia elétrica na região, restrita unicamente à cidade do Crato, que propiciou a 

instalação de algumas pequenas indústrias em outras cidades da região; transformando 

profundamente o estilo de vida da sociedade rural ali existente, como afirma Girão (1966, p. 

124): 

 
O comércio passou do costado das burralhadas para a boléia dos caminhões, 
mais intenso, mais extenso. Os jagunços e os mandões criminosos assustaram 
com o barulho dos motores de explosão (...). As moças das casas de fazenda que 

                                                           

36 Depoimento do Dr. Napoleão Neves, estudioso da história da cidade e da região, em entrevista realizada 
em Barbalha, no dia 09/06/1995. 



só ouviam o mugido dos bovinos e as cantarolas dos vaqueiros viram os moços 
de fora - engenheiros e feitores de obras (...). Os coronéis do mato leram os 
jornais e ficaram conhecendo aquilo que ignoravam. Uma concepção diferente 
de vida aninhou-se na mente de todos, transformando velhos hábitos, velhas 
usanças e destruindo preconceitos. 
 
 

Durante esta época, dos primeiros anos até meados desse século, dois importantes 

fenômenos sociais ocorridos na região, envolvendo, principalmente, as cidades de Juazeiro do 

Norte, Crato e Barbalha, transformaram o contexto político e econômico local. Um deles foi o 

desenvolvimento social, econômico e político acontecido na cidade de Juazeiro, após a chegada 

de Pe. Cícero ao pequeno arraial, ainda em 1872, e outro, foram os violentos embates entre os 

coronéis na luta pelo poder da região. Como conta Araújo (1994, p. 110): 

 
Vale ainda ressaltar dois fenômenos particulares à região e de grande 
significação. Um deles foram as formidáveis lutas entre os coronéis oligarcas, 
movimentando exércitos particulares para derrubar inimigos e instalar amigos 
nos cargos de poder político-administrativo. Outro, o processo de polarização 
do embate entre as formas de manifestações da religiosidade popular e os 
esforços de romanização por parte do aparelho eclesiástico, cujo ponto alto 
serão as ocorrências de Juazeiro do Norte, quando a dimensão religiosa é 
ultrapassada na medida que gera e incorpora a dimensão política e social. 
 
 

Após a ocorrência do fato considerado milagroso, por volta de 1889, envolvendo o 

Pe. Cícero e a beata Maria de Araújo, a influência do sacerdote cresceu definitivamente na aldeia 

e na região, transformando gradativamente, Juazeiro “em uma Meca nordestina, atraindo cerca de 

40.000 romeiros anualmente, durante as comemorações em honra de Nossa Senhora das Dores e 

nas festividades de Todos os Santos” (GUIMARAENS, 1985, p. 19). Conseqüentemente, a vila 

passou por um rápido crescimento populacional, devido à afluência dos romeiros que ali 

chegavam e fixavam residência37. Segundo dados de Della Cava (1985), entre os anos de 1890 a 

                                                           

37 Apesar do isolamento sofrido, após a data de interdição ao Pe. Cícero como sacerdote pelas autoridades 
eclesiásticas estaduais, em 1894, Juazeiro não parou de receber romeiros, os quais consideravam aquele 
povoado como a “Terra Santa”. 



1898, a população cresceu mais de 5.000 habitantes e durante o primeiro decênio desse século, 

passou para mais de 15.000 moradores. As primeiras levas de imigrantes eram provenientes dos 

municípios do vale do Cariri, tais como Crato, Missão Velha e Barbalha e do sertão de 

Pernambuco. Posteriormente, chegaram à cidade pessoas vindas de áreas mais distantes, corno 

“as do interior do Maranhão, da Bahia, Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de 

urna região do estado de Alagoas que fora vitimada pela seca, situada no Vale do Rio São 

Francisco” (GUIMARAENS, 1985, p. 20). 

Entre os muitos imigrantes que chegavam a Juazeiro, cada vez mais e em maiores 

números, vinham também comerciantes e ricos fazendeiros que, paulatinamente, foram 

transformando a vila em um poderoso centro agrícola, comercial e artesanal. A partir daí, o 

antigo arraial passou a figurar no cenário regional do Cariri corno urna liderança econômica, 

desencadeando urna rivalidade entre o Juazeiro e outras cidades prósperas do Vale, segundo 

informa Guimaraens (1985, p. 17): 

 
De fins de 1900 até a década de 1910, desencadeou-se urna feroz rivalidade 
política entre o Juazeiro e Crato. Apesar de ser devida, em tese, à “questão 
religiosa” causada pela presença do padre Cícero, suas raízes residiram, de fato, 
em atritos de motivação econômica, existentes entre as duas cidades, desde 
1896. 
 
 

Com o crescente aumento da influência do Pe. Cícero e a consolidação do 

desenvolvimento regional de Juazeiro38, o qual promoveu sua elevação a cidade em 1914, não 

                                                           

38 É importante lembrar que esse desenvolvimento regional não atingiu de forma homogênea a todas as 
camadas da população. Enquanto a produtividade ficava centralizada nas mãos dos poderosos do vilarejo, 
“a qualidade de vida da maioria do povo permanecia inalterada, vitimada pela estrutura de poder 
representada pelos coronéis que centralizavam a produtividade obtida a partir de relações de produção 
injustas que alijavam a grande maioria do acesso às riquezas produzidas e da terra” (SILVA, 1994). Em 
relação ao desenvolvimento regional de Juazeiro do Norte, consultar também Rui Faço (1965). 



demorou muito para o pároco se envolver nas questões políticas que se fomentavam, a partir do 

final do século XIX. 

A disputa política entre Juazeiro e Crato, que desde 1896 já era evidente no campo 

econômico, intensificou-se a partir de 1908, quando em busca da demarcação das terras do 

vilarejo, no intuito de contemplar o sítio Coxa, possuidor de uma mina de cobre e tentar 

viabilizar, através desse fato, a autonomia político-administrativa de Juazeiro em relação ao 

Crato, além do interesse na instalação do futuro bispado da região na cidade, o Pe. Cícero e Dr. 

Floro Bartolomeu, principal orientador político do vigário, entraram em discordância com as 

forças políticas e econômicas daquela cidade. Vale ressaltar que essa luta também significava a 

independência econômica de outros municípios que tinham na cidade do Crato seu principal 

concorrente, pois a saída daquela cidade da centralização econômica da região abriria mais 

espaços para o desenvolvimento econômico desses municípios. Como afirma Silva (1994, p. 91): 

 
Os representantes das atividades mercantis de Barbalha e Missão Velha haviam 
se integrado ao Dr. Floro na luta contra o Crato objetivando diminuir a 
concorrência comercial que representava aquela cidade em relação às demais. 
Assim, buscavam o aumento dos lucros em suas atividades comerciais 
 
 

Nessas circunstâncias, podemos pensar que neste momento Barbalha também 

despontava como um centro articulador da política na região, haja vista que através de alianças e 

conchavos políticos, os chefes locais buscavam definir os rumos econômicos da cidade. 

Foi neste sentido que durante o período sedicioso, ocorrido em Juazeiro, o qual se 

rebelava contra o poder do então presidente da província, Franco Rabelo, sob o comando do Pe. 

Cícero e do Dr. Floro Bartolomeu, houve uma dissidência entre os chefes políticos de Barbalha e 

os coronéis de Juazeiro do Norte. 



Diante do novo modelo político que se instaurava no país, o salvacionismo, em 

oposição ao regime das oligarquias que imperava desde final do século XIX, o presidente do 

Estado Franco Rabelo, instaurou um governo voltado para o combate ao poder dos coronéis, 

instituindo medidas que minasse cada vez mais o poderio dos mandões locais, como a 

substituição dos chefes políticos ligados aos mesmos. Também visava o enfraquecimento político 

de Nogueira Acioli, seu antecessor no governo do Estado, o qual tinha na cidade de Juazeiro do 

Norte o seu reduto político. Foi assim que Franco Rabelo depôs o Pe. Cícero e o chefe da guarda 

municipal daquela cidade, desmantelando o poder do partido conservador, ainda ligado ao antigo 

governo. 

A partir desses fatos, os líderes políticos de Juazeiro, sob a liderança do Dr. Floro 

Bartolomeu, instituíram uma agremiação política oposicionista ao governo do Estado, conhecida 

como Marreta, os quais eram favoráveis à volta de Acioli ao poder do Estado. Já em Barbalha, 

por volta de 1912, ocorreu uma assembléia à qual compareceram todos os chefes “rabelistas” dos 

municípios sul cearense, objetivando prestar apoio ao presidente do Estado na luta contra as 

oligarquias, o banditismo local e, principalmente, o retorno de Acioli ao governo (MACEDO, 

1992, p. 151). Assim, estavam demarcadas as divergências entre as duas maiores forças políticas 

do Cariri: Juazeiro e Barbalha. Vale ressaltar que esta discórdia possui suas raízes ainda no 

período de campanha política das eleições de 1912, quando Barbalha apoiou Franco Rabelo, 

rompendo com o pacto político estabelecido entre os coronéis do sul cearenses, no qual todos 

afirmavam prestar apoio ao antigo governador, Nogueira Acioli. Dessa forma, as duas cidades 

que anteriormente haviam mantido uma unidade política, agora, numa nova conjectura, tomaram-

se adversárias. 

Porém, após as lutas armadas travadas em Juazeiro, entre as forças de Franco Rabelo 

e Floro Bartolomeu, quando este último saiu vitorioso, houve uma série de invasões às cidades 



consideradas inimigas de Juazeiro e redutos “rabelistas”, tais como Barbalha e Crato (MACEDO, 

1992, p. 159). Nesta ocasião, em Barbalha, as principais casas comerciais, entre elas as firmas 

"Barreto e Sampaio Irmãos" e "Antônio Correira e Cia", foram invadidas e tiveram seus produtos 

saqueados e roubados, segundo contou-me o Dr. Napoleão Neves, médico e estudioso da história 

local: 

 
Após vencerem as tropas do Estado, lá em Juazeiro, eles invadiram Crato e 
invadiram Barbalha. E, Barbalha foi totalmente saqueada (...), extinta 
praticamente. Basta dizer que em Barbalha existia a firma “Barreto e Sampaio 
Irmãos”, que era o maior empório comercial do interior do Ceará (...), foi 
totalmente saqueada pelos romeiros (sic) do Juazeiro, que inclusive rasgaram os 
cortes de fazendas e tecidos, (...) acabaram com tudo (...). (Entrevista realizada 
em Barbalha, no dia 06/06/1996). 
 
 

A partir de uma leitura dessas palavras pode-se perceber que desse momento em 

diante Barbalha sofreu um duro golpe em sua economia, decorrente da perda da estabilidade 

econômica dos principais proprietários de comércio na cidade, embora tenha continuado no 

município a produção e comercialização da rapadura nos engenhos. Com isso, a vida da cidade, 

durante um período de mais de três décadas (de 1915 até 1950), foi marcada pela estagnação 

econômica. Já no campo político perpetuaram-se os processos de dominação do mesmo poder 

local. 

Contudo, no final da década de 1950, a rapadura começa a perder seu valor de 

mercado e seu poder de concorrência, devido às constantes transformações tecnológicas ocorridas 

em outras regiões do Estado e, sobretudo, em relação a defasagem entre o desenvolvimento 

observado no setor agrícola e no setor de transformação da matéria-prima na região, fato disso 



foram as instalações de algumas fábricas de beneficiamento de óleos comestíveis em Juazeiro, o 

qual passou a despontar como principal centro econômico da região39. 

Com a desorganização econômica, devido à perda da estabilidade comercial da 

rapadura, as forças políticas de Barbalha se esforçaram no sentido de encontrar alternativas para o 

desenvolvimento da cidade. Foi precisamente neste período, início da década de 1960 até final 

dos anos de 1980, que começaram a se instalar algumas indústrias no município, entre as quais a 

Indústria Barbalhense de Cimento Polietileno S/A (IBACIP) e a Usina de Açúcar e Álcool, 

decorrentes do processo de modernização que ocorreu no país. Na região do Cariri este processo 

foi levado a cabo através do projeto Asimow, numa cooperação técnica entre a Universidade 

Federal do Ceará, a Universidade da Califórnia e o Banco do Nordeste, cujo objetivo era 

identificar as reais potencialidades econômicas dos municípios, “visando ao estabelecimento de 

pequenas e médias indústrias com base nos recursos financeiros e humanos da própria região” 

(MARTINS FILHO, 1966, p. 106). 

Estas instalações foram decisivas nas transformações das relações sociais e de 

trabalho. A produção agrícola, especialmente a de cana-de-açúcar, passou de média escala para 

uma de larga escala, configurando o panorama econômico da região de agro-industrial. No 

aspecto social, as relações, anteriormente marcadas pelo sistema de troca de favores, entre 

proprietário de terra e agregado, transformaram-se em relações impessoais, nas quais prevalece a 

venda da força de trabalho. Também ocasionaram um novo aumento na população local, 

alterando a aparência física da cidade, quando começam a surgir, na zona periférica do centro da 

cidade, concentrações de moradias, precariamente construídas, sem planejamento urbano, 

                                                           

39 Neste sentido ver Araújo (1994), Della Cava (1985) e Brito (1985). 



saneamento e energia elétrica. Como exemplifica o depoimento do Dr. Napoleão Neves, 

estudioso da história da cidade: 

 
A partir do projeto Asimow, que introduziu as indústrias aqui, Barbalha virou 
uma cidade proletária (...), uma cidade operária, de gente que vem de toda parte 
pensando que aqui tem emprego. Então, hoje Barbalha é uma cidade proletária 
que não pode mais se vangloriar de ser uma cidade tradicional. (...). Uma cidade 
que tem favelas horríveis, como Colorau, Malvinas e muitas outras (...). 
(Entrevista realizada em Barbalha, no dia 06/06/1996). 
 
 

O comércio local, que até então vivia momentos de crise, devido à queda do valor de 

concorrência da rapadura junto a outros produtos, também foi beneficiado com essas instalações. 

A comercialização de uma incipiente produção artesanal de artigos de couro, palha, cerâmica e 

metal encontrou mercado consumidor propiciado pela nova ordem econômica que se instaurara 

na cidade. 

Outro setor que começou a aflorar, mais precisamente na década de 1970, também 

decorrente daquele processo de modernização, foi o turístico. Na busca de novas fontes 

econômicas para o município, a (re)descoberta da Serra, com sua vegetação e clima agradável, 

motivou os poderes econômico e político a investirem neste setor. Para tanto, foi construído nos 

arredores da cidade o Hotel Balneário Caldas, que possibilitou explorar a vegetação, o clima e as 

fontes perenes, abundantes na região e favoráveis ao desenvolvimento do turismo. Também, 

foram instaladas as primeiras linhas telefônicas na cidade, além de asfaltarem quase todas as suas 

principais ruas e avenidas. Vale ressaltar ainda que, durante este momento de expansão turística, 

foi elaborado pelo poder municipal, um plano de urbanização, visando uma melhor distribuição 

das ruas e casas, sobretudo nas favelas da cidade, embora ainda hoje não tenha sido efetivamente 

implantado. 



Atualmente, o município sofre uma crise tanto no setor industrial, como no comércio. 

Em recente pesquisa realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI, 

1997), foi observado que a maioria das indústrias da cidade havia “fechado as portas” e que o 

comércio local sofrera suas conseqüências40 Apesar desse quadro de instabilidade no aspecto 

econômico, Barbalha não deixa de comemorar sua mais antiga tradição, a festa de Sant Antônio, 

padroeiro da cidade. 

 

3 .2 .  A festa  do Padroeiro 

 

A festa em louvor a santo Antônio em Barbalha, remonta ao inicio do povoamento da 

cidade, quando o proprietário do sítio, Francisco Magalhães, resolveu construir uma capela em 

homenagem ao orago de sua devoção, realizando na noite de sua inauguração (23 de dezembro de 

1790) uma procissão e uma missa. Porém, os festejos litúrgicos realizados no dia 13 de junho, 

data da morte de santo Antônio, só aconteceram três anos após a constituição da paróquia, em 

1838. Devido à ausência de párocos na cidade, a capela permaneceu fechada para a celebração 

dos atos oficiais da Igreja. Somente no ano de 1841 foi designado o pe. Pedro José de Castro e 

Silva, para presidir a liturgia no vilarejo, passando, então, a comemorar na data relativa à morte 

do santo os festejos em sua homenagem e oficializando-o padroeiro de Barbalha. 

Durante este período, da chegada do padre José Correia até o inicio deste século, as 

comemorações a santo Antônio se limitavam a celebrações de missas, procissões, leilões 

                                                           

40 Em reportagem transmitida nos jornais televisivos, no dia 15 de março do corrente ano, foi informado 
que o Clube de Diretores Lojistas de Barbalha estava promovendo encontros entre os proprietários locais 
no intuito de avaliar a situação do comércio da cidade e encontrar soluções que o dinamizassem, trazendo 
de volta o público consumidor que tinha desaparecido. 



acontecidos no largo da igreja matriz e a distribuição do bolo da noite, nos moldes difundidos em 

todo o território nacional pelas irmandades. Embora não possuíssem a mesma pompa e 

suntuosidade daquelas realizadas em outras áreas do país, guardavam o mesmo ar de respeito e 

contrição que o momento exigia. Também se espelhavam nas comemorações realizadas pelas 

irmandades que já existiam no Crato, centro cultural, religioso e político da região, à época. A 

mais representativa irmandade daquela cidade foi a da Nossa Senhora do Rosário, que entre 

outras atividades realizava a festa da padroeira da cidade e cuidava da igreja matriz. 

Em Barbalha, essas organizações religiosas e sociais praticamente não existiram, 

cabendo aos párocos arregimentar a população para a organização e celebração dos festejos 

religiosos. 

Durante as duas estadias do pe. Ibiapina na região, uma entre outubro de 1864 a 

fevereiro de 1865 e a outra de julho de 1868 a junho de 1869, a vida religiosa do vale e, 

especificamente, da cidade ganhou um novo alento. Construiu capelas, reformou igrejas e 

santuários, criou ordens e irmandades religiosas. Construiu também a “Casa de Caridade de 

Barbalha” que, na época, era como um verdadeiro liceu, pois servia como escola, orfanato, centro 

de manufatura para tecidos e convento para a congregação de freiras que ele instituíra. Para Della 

Cava (1985, p. 35), o trabalho do pe. Ibiapina constitui-se como um verdadeiro legado à nossa 

história, porque conseguiu “reunir ricos e pobres no trabalho em comum pela glória de Deus e 

pelo progresso material do homem”. 

Além disso, a figura do pe. Ibiapina, para a comunidade barbalhense, representou 

uma ligação entre a cidade e os acontecimentos do “mundo lá fora”. Foi nesse sentido que muitas 

das instituições religiosas e costumes espalhados pelo Brasil chegaram·a cidade, fazendo parte 

definitivamente do cotidiano dos seus moradores. A carregação do mastro e o hasteamento da 

bandeira do santo padroeiro durante as comemorações em sua homenagem é um exemplo, visto 



que tal hábito começou a ser disseminado na comunidade a partir das visitas do pe. Ibiapina, 

como exemplifica o seguinte depoimento do Dr. Napoleão Neves, estudioso da história local: 

 
(...) na década de 1860, mais ou menos, passou por aqui o pe. Ibiapina, chamado 
peregrino da caridade, ou apóstolo do Nordeste. Pe. Ibiapina quando chegava a 
uma cidade ele sacudia a espiritualidade daquela cidade, porque ele era muito 
carismático. Ele pregava durante as noites e trabalhava em regime de mutirão 
com o povo durante o dia, realizando obras necessárias e urgentes às 
comunidades. (...) E o pe. Ibiapina recomendava que se colocasse o mastro e 
fizesse o hasteamento da bandeira do padroeiro, em frente as capelas ou das 
casas em que tivesse sendo realizado o novenário daquele padroeiro. E eu 
robusteci esta crença depois de ler a história da paróquia de Serra Talhada, do 
pesquisador Luís Conrado de Lorena e Sá, que esse costume do hasteamento da 
bandeira e da carregação do pau da bandeira deve ter chegado aqui, na região, 
com ele. (Entrevista realizada em Barbalha, no dia 08/06/1997) 
 
 

A religiosidade da população local era caracterizada por uma extremada crença no 

poder sobrenatural e pelo medo do desconhecido. Pinheiro (1950) relata fatos que, segundo ele, 

são expressões de fé que chegam às raias da superstição e do fanatismo, excessos que comporiam 

as crenças e práticas religiosas das camadas sociais41 dos municípios sul cearenses. Entre esses 

estão as companhias de penitentes que “se flagelam à noite com disciplinas de ferro, às portas de 

capelinhas ou em frente dos cemitérios dos povoados”, ou então, o furto de uma imagem de santo 

de uma casa vizinha para assegurar o inverno e a colheita devendo, caso o pedido seja atendido, o 

fiel restituir a mesma à casa de origem “num andor, em procissão, a cantar benditos, à frente do 

cortejo alguém a soltar foguetes e na cauda bandas de música, com seus pífaros e zabumbas (...)”. 

E, ainda, na intenção de aumentarem os preços dos gêneros alimentícios, comercializados por 

                                                           

41 Para muitos, estes excessos são conseqüências da forma como se procedeu a formação religiosa, cultural 
e étnica no país, processos resultantes da colonização. Campos (1960, p. 49) diz que “o temor a Deus, 
conduta principal ditada pelos portugueses como único caminho para atingir os céus, é a pedra de toque da 
religiosidade das populações sertanejas. Gente inculta (sic), de uma maneira geral, apreende as 
explicações religiosas pelo lado primário e prático”. E continua, “foi esse excesso de religiosidade herdada 
dos portugueses que, entre as populações resultantes da missão progressiva de dois séculos, entre 
portugueses, índios e afros, contribuiu, em grande parte, para o misticismo das populações sertanejas que 
procuram nas peregrinações aos santuários do interior, manter um permanente contato com a Divindade”. 



eles, enterravam “dentro de seu arroz, farinha ou feijão a imagem de santo Antônio, de cabeça 

para baixo, e só retiravam depois de perdidas todas as plantações”, alcançando, assim, o sucesso 

dos seus intentos comerciais. 

Dessa forma, era que durante a festa do padroeiro, paralelamente aos festejos oficiais, 

acontecia a carregação do mastro da bandeira, também denominado de “pau de santo Antônio’ ou 

ainda “pau da bandeira”. Demonstração de fé dos extratos mais populares da sociedade local era 

realizada no dia de abertura dos festejos, à tarde, após a missa de consagração da festa. Consistia 

numa cerimônia, que ainda ocorre nas festas de santos, na qual os fiéis transportavam nos ombros 

um imenso tronco de árvore que servirá de mastro para bandeira do santo, retirado da floresta 

localizada na chapada do Araripe e fincado em frente à igreja matriz, oficializando, juntamente 

com os outros rituais daquele dia, a abertura da festa do padroeiro42. Como bem descreve Araújo 

(1973, p. 13-14) sobre esse tipo de cerimônia, facilmente encontrada no interior nordestino: 

 
A cortada-do-mastro é a fase inicial observada nas Festas-do-Mastro, consiste 
na cerimônia de um grupo de fiéis ir à mata e lá cortar um mastro para bandeira 
do santo padroeiro. Depois vem a puxada-do-mastro, cerimônia que antecede 
aos festejos da Ficanda-do-mastro. A condução do mastro é feita nos ombros 
dos devotos (...). Finalmente a Ficanda-do-mastro, na cidade. 
 
 

Pode-se concluir que durante o período de desenvolvimento comercial (final do 

século passado até meados deste), propiciado pelo alto valor mercadológico da rapadura e do 

açúcar, a festa do padroeiro de Barbalha é marcada por uma crescente irradiação de suas 

atividades. Além das atividades religiosas da programação oficial (missas, novenários, procissões 

e os três leilões que ocorriam no largo da igreja) são realizadas outras que se desenvolvem à sua 

sombra e sob a organização das camadas mais populares desta sociedade. A carregação do “pau 

                                                           

42 No Ceará, tal prática ocorria e ainda ocorre com freqüência nas festas dos padroeiros das cidades 
interioranas, como é o caso da comemoração de São Sebastião que acontece no mês de janeiro, no 
município de Aracati, e a festa de Santana, em Monsenhor Tabosa, no mês de julho. 



da bandeira” é um exemplo, visto que ocorria paralelamente aos festejos principais, podendo ser 

percebida como expressão de religiosidade das pessoas menos favorecidas no sistema econômico 

da cidade. 

Porém, no ano de 1928, o pe. José Correia Lima incluiu a carregação do mastro da 

bandeira de santo Antônio na programação oficial da igreja, passando a árvore a ser doada pela 

família Teles, proprietária do sítio São Joaquim, de onde o mastro ainda hoje é retirado. Durante 

muito tempo, o transporte do mastro era feito sob a coordenação das pessoas nele envolvidas, 

trabalhadores rurais, agregados, pequenos comerciantes, tais como açougueiros, feirantes, entre 

outros. Contudo, durante o período de desenvolvimento dos engenhos, quando a cidade alcançou 

o auge econômico, através do alto valor comercial da rapadura, a carregação do mastro da 

bandeira estava sob o comando de uma única figura, conhecido como “Capitão do Pau”, a qual 

organizava todo o processo festivo, desde a escolha da árvore na floresta até o seu soerguimento 

em frente a matriz. Na época dos coronéis, esta estrutura organizacional chegou ao ápice, quando 

“houve um capitão que permaneceu na função até sua morte”, significando, portanto, “um sinal 

de permanência estrutural”, decorrente daquela política que ocorria na região (ARAÚJO, 1994, p. 

111-112). 

Até o ano de 1962, contou o pe. Paulo de Sá, cronista da cidade43, que a configuração 

da festa limitou-se à abertura dos festejos, com a carregação do “pau da bandeira” e a missa de 

consagração da festa; aos novenários, realizados num período de nove dias antecedentes a 13 de 

junho, sendo que nesse tempo eram efetuadas todas às noites, após a cerimônia religiosa, os 

leilões na rua da igreja matriz, animado ao som dos altos falantes de um acanhado parque de 

diversões, com jogos de argolas, um pequeno carrossel de cavalinhos, uma roda gigante; a 

                                                           

43 Entrevista realizada em Barbalha, no dia 07/06/1996, na qual evidenciou os episódios de transformação 
da festa de santo Antônio. 



distribuição do bolo da noite, confeccionado pelas senhoras da sociedade local e, no último dia de 

festa, a procissão de encerramento, a qual percorria quase toda a cidade, com cânticos e louvores 

ao santo padroeiro. 

Em anos posteriores, sensíveis transformações vão ocorrendo no cenário da festa, 

mesmo com a queda no valor comercial da rapadura e a conseqüente estagnação econômica que 

se instaurou na cidade, evidenciando que a festa, durante este período, funcionou como espaço de 

movimentação social e econômica de Barbalha. 

Em fins dos anos de 1960, houve um deslocamento de algumas atividades 

anteriormente restritas à rua da matriz para outras áreas da cidade, separando espacialmente as 

atividades ligadas ao sagrado daquelas de caráter mais mundano. Porém, tal fato aconteceu 

devido ao constante aumento do contingente de participantes na festa, advindos principalmente 

das zonas rurais e cidades próximas, tornando o espaço da rua da matriz, no qual eram realizadas 

todas as atividades da festa, inoperante para tal função. Dessa forma, o parque de diversões, mais 

freqüentando e acrescido com outras distrações e brincadeiras, foi transferido para a Praça 

Engenheiro Dória, existindo em sua volta umas poucas barracas de palha comercializando 

comidas e bebidas da região. Contou ainda o pe. Paulo Sá que “na rua da matriz havia, após as 

missas, os leilões para um grupo de famílias que arrematavam prendas caras (...), e lá embaixo, 

na Praça Engenheiro Dória, a festa animada do povo em geral, até que a festa da elite foi juntar-

se à festa popular (...)”. 

A partir da década de 1970, com o incentivo na vocação turística do município, houve 

um investimento na festa do padroeiro como um atrativo a mais aos visitantes daquela cidade. 

Neste sentido, ocorreu uma consolidação da festa do padroeiro enquanto espaço potencialmente 

favorável ao desenvolvimento econômico. Dessa forma, a festa de santo Antônio foi revestida de 



um novo sentido, ocasionando, principalmente, a uma expansão no seu complexo conjunto de 

festividades até então realizadas. 

Com a perda do valor comercial da rapadura e do açúcar, os poderes político e 

econômico da cidade, se voltaram para outras fontes econômicas. A festa de santo Antônio 

passou, então, a ser vista como potencial turístico para o município. Neste sentido, foram 

incluídas como expressões folclóricas da região, a carregação do “pau da bandeira”, a 

apresentação dos grupos folclóricos da região e, ainda, as barracas que, além de comercializarem 

as comidas típicas e bebidas, também passam a vender produtos artesanais produzidos por artistas 

da cidade e da região44, dando um sentido de espetáculo à festa e transformando-a em um 

acontecimento regional; enfim, um grande espetáculo para ser consumido pela população. 

Desse modo, a reelaboração da programação, agora sendo dividida em religiosa e 

social45, transformou a festa do padroeiro de Barbalha em um acontecimento de caráter regional e 

fonte de divisas para o município.  

A transformação da festa “local”, realizada em pequena escala, numa manifestação 

regional, demandou certo esforço que envolveu não só os comandantes políticos ou religiosos, 

mas a comunidade como um todo, como demonstra a fala, aqui registrada, de Celene Queiroz, ex-

secretária de cultura e turismo do Município: 

 
O resgate da festa de santo Antônio nos moldes da intenção do prefeito Dr. 
Fabriano Sampaio, naquele tempo, envolveu toda a cidade. Na festa de santo 
Antônio, antigamente, o que a gente via era o carrossel, o leilão, a procissão e os 
noitários, então até o momento que nós tivemos o prefeito Dr. Fabriano, ele 
achou que a festa poderia ter um cunho mais cultural. Ele fez de uma maneira 
que incentivou, porque colocou como se fosse uma espécie de disputa entre 
colégios, entre as séries das escolas. Então os alunos, juntamente com as 
professoras, a direção e também os pais dos alunos, deslocaram-se para as zonas 
rurais onde se tinha a idéia de existir tradições folclóricas do nosso povo, 

                                                           

44 Sobre a arte popular na região do Cariri, conferir Porto Alegre (1994). 
45 Ver cartazes das programações da festa, em anexo. 



danças, quadrilhas, maneiros paus, os penitentes, etc. Então dessa maneira 
nasceu a festa de santo Antônio como a gente vê. Com essa beleza de tradição 
cultural(...). (Entrevista realizada em Barbalha no dia 06/06/1995) 
 
 

As modificações no conteúdo das festividades, na programação da festa refletiam, 

além das transformações econômicas que ocorriam na cidade e na região de modo geral, em 

relação ao turismo, o sentimento de progresso econômico com a chegada das primeiras indústrias 

de grande porte na cidade. Tal transformação na economia barbalhense se apresentou no 

imaginário da comunidade como uma recuperação daquele “status” de destaque na economia 

carirense que a cidade possuía anteriormente. 

Também, refletiam as profundas transformações nas relações sociais, com o 

surgimento de novas categorias sócio-econômicas, decorrentes dessa nova fase na vida do 

município. Tanto que na organização da carregação do “pau da bandeira”, as funções do “Capitão 

do Pau”, exercidas durante muitos anos por uma única pessoa, representando uma espécie de 

mandato vitalício, passaram a ser confirmado por uma eleição anual, realizada mês antes da festa 

(ARAÚJO, 1994). 

Nessa nova ordem, as funções da igreja e da prefeitura local também foram 

redimensionadas, passando ambas a dividir a coordenação da festa. A administração municipal 

legitima-se como a instância que deve coordenar, animar e dar suporte para que o investimento 

tenha o retorno desejável (ARAÚJO, 1994, p. 112-113). A carregação do “pau da bandeira” e a 

apresentação dos grupos folclóricos ficaram sob a coordenação da prefeitura local, a qual passou 

a investir nesses setores como autênticas expressões folclóricas da região. Por outro lado, coube à 

representação eclesiástica a organização dos eventos ligados ao sagrado, como as missas, os 

novenários e as procissões, além dos leilões. 



Também nesta época, o tempo de duração da festa foi ampliado, sendo realizada em 

treze dias. Os novenários, com essa dilatação, passaram a ser trezenas, e não mais efetuados 

somente na igreja matriz. Passaram a configurar em sua estrutura, além da missa, uma procissão 

diária que leva a imagem de santo Antônio da matriz até a casa de uma figura ilustre da sociedade 

local. Já os leilões são divididos em duas categorias: um considerado mais religioso, realizado 

após as atividades das trezenas, e outro, mais mundano, efetuado na barraca da igreja, localizada 

na Praça Engenheiro Dória, juntamente com as barracas de palhas e a movimentação do Parque 

de Diversões. Nesse logradouro, houve um aumento considerável no número de barracas e dos 

brinquedos que passaram a fazer parte do repertório do parque de diversões. Também nessa 

época começaram a fazer parte da programação da festa as apresentações dos shows de cantores 

locais. Tudo isso se deveu ao aumento no fluxo de pessoas, principalmente após a vinda dos 

turistas que passaram a freqüentar definitivamente a cidade nessa ocasião. 

O crescente aumento dos freqüentadores tornou esses espaços pequenos para a 

realização da festa. Na intenção de melhorar a organização espacial e a estruturação dos eventos, 

o prefeito Rómel Feijó, no ano de 1992, inaugurou o Parque governador Tasso Jereissati, uma 

área de sete hectares de terra, reunindo em único espaço as barracas de palhas, o parque de 

diversões, os palcos para shows dos cantores e das apresentações folclóricas46. Tal decisão foi 

passo determinante para a transformação da festa em uma das principais atrações turísticas do 

município, além de delimitar um espaço único para a festa de santo Antônio. 

Entretanto, com esse novo dinamismo, certas práticas da festa, paulatinamente, foram 

sendo deixadas de lado, ocasionando o seu desaparecimento do cenário tradicional da mesma. A 

                                                           

46 Ver croquis da demarcação interna do Parque da Cidade, em anexo. 



distribuição do bolo da noite, ao final dos leilões, é um exemplo, haja vista que tal atividade era 

revestida de um caráter comunitário e limitada às pessoas ali presentes naquela noite. 

Atualmente, na festa do padroeiro de Barbalha, há um aprofundamento das 

transformações ocorridas a partir da década de 1970, no qual o espetáculo de consumo passou a 

ser uma importante característica da festa, em detrimento do espetáculo de devoção. Por outro 

lado, estas mudanças criaram novos sentidos para este momento festivo, principalmente, quando 

nos seus bastidores houve uma reordenação das atividades desempenhadas por aquelas pessoas 

responsáveis pela organização e realização do evento. Um fato contundente disso é que, após a 

inauguração do “Parque da Cidade”, a festa passou a configurar-se também como espaço de 

oportunidades de emprego, para muitas pessoas que vivem à margem do “desenvolvimento” da 

cidade, possibilitando um aumento na renda de muitos ou ainda como única fonte de renda para 

outros. Isto se deve ao fato de que as transformações econômicas e sociais ocorridas a partir das 

instalações de algumas indústrias no município levaram a um inchaço da população urbana, que 

mesmo contando com um incipiente desenvolvimento na área de transformação de matérias-

primas, não oferece ainda a possibilidade de empregos plenos. 

Ao lado disso, ocorre um crescente aumento da influência do poder público municipal 

nas decisões tomadas sobre a festa, assegurando não somente o prestígio do poder político do 

administrador, mas também “passa a se vincular aos interesses de caráter econômico-

empresarial” (ARAÚJO, 1994, p. 119), quando recentemente houve a intenção de “vender partes 

da festa” para a iniciativa privada. 

Vale salientar que essas recentes transformações foram apreendidas como reflexo das 

mudanças políticas que aconteceram no cenário estadual. Com a eleição do governador Tasso 

Jereissati em 1986, com uma proposta de atuação que veiculava a intenção de tirar o Estado do 



atraso47, derrotando o candidato dos coronéis, que até então controlavam o poder político-

administrativo, implantou-se uma nova maneira de pensar e fazer política calcada no discurso da 

modernidade e das grandes obras. A partir desta gestão, o turismo ganhou um novo impulso, na 

medida em que foram investidos recursos para a estruturação e promoção de fontes turísticas do 

Estado, além do aproveitamento daquelas que já se afirmavam com tal caráter. Neste sentido 

tanto o litoral, com suas belas paisagens naturais, como os eventos de cunhos folclóricos e 

lúdicos, passaram a se constituir em alvo dessa política. 

Todavia, a história da festa de santo Antônio não é feita somente de transformações e 

mudanças. Alguns elementos persistem, unindo as suas diferentes fases, além de tornar possível a 

presença desta manifestação cultural na vida daquela sociedade. Desse modo, tanto as mudanças 

como as persistências revelam um valor relativo, quando encerradas numa mesma realidade 

social. Ambas as esferas possuem sua importância e significação nos processos sócio-culturais e 

econômicos vividos pelo homem. Porque é a partir da tensão estabelecida pela dinâmica relação 

dessas esferas que há uma recriação dos espaços simbólicos, ocasionando uma reelaboração das 

sociabilidades. 

Não resta dúvida que diante das transformações ocorridas o elemento econômico é 

uma característica permanente, quer seja voltado para o levantamento de recursos para as obras 

sociais da Igreja local, quer seja sob a forma de “oportunidade de ganho para a população 

subempregada ou quando objeto da estratégia de planejamento empresarial” (ARAÚJO, 1994, p. 

119). Porém, outro elemento que se impõe de modo absolutamente permanente, se configurando 

num fator que permite uma intensa comunicação de valores, na qual põem lado a lado categorias 

                                                           

47 Atraso foi termo utilizado por este governo, desde sua campanha eleitoral, para se opor à situação 
deixada pelos antecessores. Entretanto, o termo está entre aspas para dizer que apesar da difícil realidade 
efetivamente existente no Estado, não estamos concordando com o sentido a ela atribuído para fins 
ideológicos. Sobre o papel ideológico desempenhado por este governo consultar Sousa (1997). 



socioculturais distintas, são os sentimentos de pertença a uma comunidade. Com efeito, estes 

sentimentos, tanto no plano individual como coletivo, remetem os indivíduos “a valores 

comunitários universais, idealizados e conectados ao sagrado, ao poder divino”. (ALVES, 1980, 

p. 105). Contudo, estes mesmos sentimentos de pertencimento podem se revelar ambíguos, 

tornando claras e explícitas as diferenças, o que será examinado em seguida. 
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CAPÍTULO 4 

O CICLO DA FESTA DE BARBALHA: 

RENOVAÇÃO DA TRADIÇÃO 
 

 

 

 

 

A festa de santo Antônio de Barbalha apresenta-se como um instante extraordinário 

na vida daquelas pessoas, moradores da cidade e freqüentadores anônimos do evento. Uma 

prática cultural detentora de uma linguagem própria e ao mesmo tempo reveladora da sociedade 

que a produz. Verdadeira mistura de sentimentos e esferas dos mundos social, religioso e 

cultural: o sagrado e o profano, o erudito e o popular, o passado e o presente, o individual e o 

coletivo. 

É também uma festa religiosa, por estabelecer uma ligação com o divino, 

configurando-se em um momento privilegiado para se pagar promessas, pedir novas graças ou 

ainda renovar os laços com o santo homenageado. Configura-se ainda num período de fruição e 

divertimento para todos, congregando os múltiplos segmentos sociais, raciais e religiosos, 

marcados por diferentes modos de viver e compreender o mundo, ou seja, trata-se de um 



importante elemento na construção da sociabilidade, se traduzindo em expressão máxima da 

relação entre os homens daquela comunidade e o sagrado. Enfim, um complexo fenômeno sócio-

cultural, no qual está envolvida uma ampla rede de atividades que engloba, além de muitos meses 

em sua preparação, um grande número de pessoas e de recursos na sua realização e fruição. 

Na sua estrutura atual, a festa do padroeiro de Barbalha pode ser percebida como um 

conjunto em que seus elementos - mesmos que indissolúveis - possuem certa autonomia 

significativa e organizativa. Segundo Araújo (1994), as comemorações em louvor a santo 

Antônio em Barbalha podem ser dividas em “três festas”, ou melhor, dizendo, em três elementos 

que comporiam um conjunto social e que inter-relacionados dão vida e feição à grandiosa festa 

do padroeiro48. A primeira delas compreenderia a “festa cívico-religiosa”, na qual transcorrem as 

solenidades do catolicismo oficial e popular, como também as solenidades de expressão do poder 

político local. Outra “festa” seria aquela que se caracteriza pela dimensão cultural, na qual se 

efetivam as apresentações dos grupos de folguedos locais e o cortejo do pau da bandeira. Por fim, 

a última “festa” a compor esse conjunto seria aquela relacionada à face mais social do evento, 

restrita às atividades desempenhadas no Parque da Cidade e representadas por um caráter mais 

lúdico e diversional: é o parque de diversões com seus brinquedos e distrações, são as barracas 

que comercializam mercadorias, tais como comidas e bebidas da região, são os shows de cantores 

da MPB, dentre outros. 

A concretização desse conjunto de festividades, posta em prática durante um período 

de quinze dias, obedece a uma seqüência, anteriormente determinada que põe em cena, 

gradualmente, diferentes atores advindos de meios sócio-culturais muito distintos. Tanta 

diversidade de relações, que chegam a ser conflituosas (como veremos adiante), poderia 

                                                           

48 Neste sentido ver cartazes da programação, em anexo. 



teoricamente “exercer sobre o processo em marcha uma força centrífuga destrutiva” 

(CAVALCANTI, 1995, p. 77). Certamente se atribuiria a força aglutinadora do sagrado, aqui 

representado pelo poder persuasivo da Igreja Católica e pelo exemplo de fé do santo padroeiro - 

santo Antônio - que isso não aconteceria49. Por outro lado, já foi afirmado genericamente que o 

papel do sagrado, enquanto fenômeno sociocultural produz uma harmonização das desigualdades, 

revelando um caráter cósmico, renovador e igualitário50. Porém, o que se pretende neste capítulo, 

e parte final desse trabalho, é a busca em delimitar a festa de santo Antônio como uma tradição 

que se renova, buscando nas suas adaptações congregar diferentes visões de mundo e, 

conseqüentemente, revelar aquilo que permanece. 

Neste sentido, pode-se pensar numa outra faceta para a festa de Barbalha, quando a 

esta passa ser veiculada a idéia de uma linguagem historicamente elaborada e na qual de alguma 

forma estão inseridas sua organização social, política e econômica. 

Já foi afirmado acima que certas manifestações culturais são permeadas de símbolos, 

os quais podem assumir um caráter multívoco, ou seja, expressarem um papel polissêmico em 

sua representação. Isto por não possuírem apenas um referente lógico, mas vários, os quais são 

tirados dos muitos campos da experiência social e da avaliação ética (TURNER, 1974). Porém, 

esta variedade de noções é posta em evidência quando os indivíduos são levados a agir 

socialmente de acordo com códigos e padrões culturais pré-estabelecidos. Este diálogo induz a 

                                                           

49 Na doutrina católica cristã, santo Antônio é considerado o “Doutor da Igreja”, porque durante sua vida 
aqui na terra, demonstrou possuir profundos conhecimentos dos textos bíblicos e das leis eclesiásticas, 
passando a ser considerado um excelente pregador da palavra de Deus. Porém, no imaginário popular o 
santo é lembrado como o “santo casamenteiro”, “padroeiro das coisas perdidas”, denotando outra 
atribuição às virtudes e características físicas e psicológicas ao mesmo, o que desvela, desse modo, outro 
caminho de aproximação entre as camadas populares e o sagrado, diferentemente daquele enfatizado pela 
Igreja. Neste sentido, consultar algumas biografias sobre o santo, especialmente Leite (1990) e Thurston & 
Attwater (1989). Sobre o poder aglutinador dos santos nas festas de padroeiro, consultar Alves (1980). 
50 Neste sentido, conferir capítulo 2 do presente trabalho, intitulado “Religiosidade e festas de santo: 
heranças portuguesas” e também consultar Durkheim (1989) e Caillois (1988), sobre o papel do sagrado 
na vida social. 



uma reversibilidade das categorias recebidas em relação aos contextos percebidos, entre o sentido 

cultural e a referência prática (SAHLINS, 1990, p. 181). A festa do padroeiro de Barbalha, 

principal ritual de uma cidade, é um desses momentos em que o jogo entre passado e presente, 

individual e coletivo, sagrado e profano, erudito e popular, expõe também “um sistema de 

relações sociais tal como são vividas no cotidiano, mas que não se revela de tal forma, senão em 

momentos especiais, como os rituais” (ALVES, 1980, p. 23). 

A noção de ritual, amplamente difundida pela antropologia, enfatiza a dimensão 

comunicativa do comportamento humano, ou seja, em certos momentos específicos o homem 

expressa através de uma ordem complexa de elementos simbólicos uma realidade vivida e 

experimentada durante o seu cotidiano. Dessa forma, o “processo ritual”, com seu caráter 

repetitivo, consciente e sintético, pode ser percebido como uma gramática, que rearticula os 

elementos do mundo social, sendo passíveis de uma interpretação, comunicação e transformação. 

São, também, momentos não-rotineiros reveladores da natureza e dos conflitos das sociedades 

que os produzem. Nesse sentido, todo o processo ritual de preparação e realização da festa do 

padroeiro de Barbalha é um desses momentos que fala da diferença social e interação cultural 

entre os diversos segmentos sociais que tornam possível a concretização de um desejo. E que 

ainda leva a compreensão da própria cidade que o produz, desvelando “as tensões que a 

constituem e nela se desenvolvem” (CAVALCANTI, 1995, p. 19)51. 

Contudo, essa compreensão exige um sistema codificado, uma linguagem eficaz que 

torne possível o entendimento por parte de todos aqueles que dela participam, se constituindo 

numa expressão das atitudes e valores compartilhados, como indica Alves (1980, p. 25): 

                                                           

51 No capítulo anterior, intitulado “Barbalha e a Festa de santo Antônio: mudanças e persistências”, 
buscou-se definir de maneira geral o processo de transformação da festa em relação às mudanças sócio-
econômicas ocorridas na sociedade local. Neste capítulo, objetiva-se desvelar as tensões e os conflitos no 
atual contexto social. 



 
Essa compreensão exige um sistema codificado capaz de comunicar o 
significado dos fatos narrados e/ou vividos, os dramas representados, os 
acontecimentos atualizados, bem como o valor simbólico dos instrumentos e 
agentes em ação. 
 
 

Alguns estudos sobre certos rituais da vida brasileira já apontaram adequadamente a 

grande importância sociocultural desses momentos não-rotineiros, expressando os valores e 

significados que os mesmos possuem para o próprio corpo social. Com efeito, DaMatta (1990) já 

desvendou que o carnaval, as festas de santos, as manifestações cívicas, dentre outras, revelam 

importantes aspectos da vida social brasileira. Isso porque os elementos da estrutura simbólica 

que permeiam estes rituais são recorrentes e aparecem recombinados conforme se trate de uma ou 

outra manifestação. Neste sentido, as festas consagradas aos santos compreenderiam uma forma 

combinatória, na qual os elementos rituais promovem uma conciliação entre as múltiplas facetas 

do universo simbólico brasileiro, demarcado pela formalidade das festas cívico-militares e pela 

informalidade do carnaval: 

 
Os ritos na sociedade brasileira podem ser vistos sob três pontos de vista: a) os 
rituais formais, que se definem pelo reforço da separação das regras e papéis 
sociais, existindo neste ponto de vista uma celebração da estrutura social como 
se apresenta e cujo exemplo mais representativo seriam as paradas militares; b) 
os informais, que promovem uma inversão das regras e papéis sociais, ou seja, 
colocando a estrutura, momentaneamente, de “ponta cabeça”. O exemplo destes 
seria o carnaval; e por fim, c) os rituais religiosos, os quais ficam a meio termo 
desses outros dois tipos, pois neles se neutralizam e se conciliam tanto os rituais 
de separação como os de inversão dos papéis sociais, um exemplo destes são as 
procissões religiosas. (DAMATTA, 1999, p. 37-59). 
 
 

No contexto da festa do padroeiro de Barbalha, esta noção é explicitada quando em 

sua organização e fruição agem simultaneamente componentes tanto de ordem formal, as ações 

em relação ao sagrado seria um exemplo; como informal, na qual a descontração, a alegria, a 

solidariedade e a informalidade da multidão no Parque da Cidade, representariam uma face 



diferenciada da mesma festa, indicando dessa forma uma completa mistura entre devoção e 

diversão, traço comum das festas no Brasil desde o período colonial, conforme já foi 

mencionado. 

A natureza ambivalente da festa de santo Antônio, onde opostos se constituem em 

categorias que operam simultaneamente, estabelece um sistema de trocas entre diferentes esferas 

que se traduzem numa seqüência cerimonialmente “obrigatória de atos codificados de dar, 

receber, retribuir, obedecer e cumprir” (BRANDÃO, 1989, p. 11 - grifos meus). Esse sistema de 

troca também é revelado em seu ciclo anual de confecção e preparação, onde cada etapa do 

processo corresponde a uma mediação entre os diversos e heterogêneos grupos que dão vida e 

feição à festa de santo Antônio. 

O ciclo anual de preparação possui uma temporalidade própria, na qual tudo converge 

para data de realização da festa do padroeiro. Cada ciclo anual corresponde a um fragmento de 

um tempo culturalmente mais abrangente, onde a festa do padroeiro nasce, morre e renasce de 

forma ininterrupta, estabelecendo uma seqüência temporal própria. Essa temporalidade obedece a 

uma lógica, marcada por uma profunda ligação com as festas passadas, na qual o elo de 

continuidade afirma-se, sobretudo, na memória das pessoas envolvidas neste mundo social: já 

não se considera o tempo histórico, mas o tempo mítico. O tempo mítico pode ainda se reportar a 

um passado mais longínquo, no qual as comemorações em homenagem ao santo padroeiro estão 

imbricadas ao processo de descobrimento, desbravamento e colonização da sociedade 

barbalhense. Com o passar dos anos a história da festa não é registrada pela data de seu ano, mas 

por fatos e acontecimentos que marcaram profundamente a vida da festa. 

Dessa forma, a relação tempo/festa, intimamente ligada ao ciclo inexorável da 

comemoração, se trança a cada ano com o percurso de preparação e confecção da festa, onde são 

expostas as vastas redes de reciprocidade que atravessam os múltiplos grupos sociais que fazem e 



vivem a festa de Barbalha. Como no carnaval carioca, a preparação do desfile das escolas de 

samba, é “fundamentalmente inclusiva”, em Barbalha, o processo de confecção e realização da 

festa do padroeiro toma o mesmo rumo, iniciado por um pequeno grupo e com o passar do tempo 

se “espraia em círculos concêntricos, agregando em torno de si um número cada vez maior de 

pessoas, até o momento em que essa imensa rede aparece em desfile” (CAVALCANTI, 1995, p. 

76). 

Especificamente, o que torna a festa do padroeiro de Barbalha uma tessitura da vasta 

rede de relações que a realiza e sustenta, desde a preparação até sua finalização, estabelecendo 

um ciclo anual de atividades que a torna presente sempre a cada ano na vida daquela comunidade, 

repousa sobre um campo neutro, onde de antemão todos estão de acordo. Ao longo do processo 

de preparação da festa, o ingresso das figuras individuais e coletivas pressupõe um apoio tácito, 

no qual o objetivo maior é realizar a festa do padroeiro de Barbalha. 

Assim, como no desfile das escolas de samba no carnaval carioca, no qual o enredo 

apresentado, segundo afirma Cavalcati (1995, p. 77), é o “elemento básico de definição e 

negociação dessa realidade carnavalesca, e o vetor de uma vasta rede de reciprocidade”, 

lembrando de perto os colares e braceletes descritos por Malinowski (1984), e desvendados por 

Mauss (1974), em seu ensaio sobre a dádiva; em Barbalha é a própria festa que se traduz naquilo 

que “permite a troca, aquilo que se troca, e, sobretudo, o vetor de uma troca mais ampla: aquilo 

por meio do que valores se trocam” (CAVALCANTI, 1995, p. 77). Com efeito, a festa do 

padroeiro, transcende a diversidade dos atores envolvidos; afinal é em torno dela que todos, 

durante um período de quinze dias, passam a viver, seja esperando pela famosa atração musical, 

vinda principalmente do sul do país, seja participando dos eventos religiosos, como as missas ou 

a procissão de encerramento ou ainda trabalhando em seus bastidores. 



Por outro lado, esta diversidade de relações posta em jogo durante um período 

específico, se configura numa idéia de heterogeneidade, onde os conflitos e diferenças 

socioculturais estão presentes. Apesar da festa se constituir num elemento aglutinador, 

expressando uma única ordem moral e ética, sob a qual condutas e comportamentos se efetivam, 

é relevante percebermos que certos processos culturais, no caso as festas religiosas, “cruzam 

fronteiras significativas, incorporando tensões e conflitos” (CAVALCANTI, 1995, p. 19). É com 

base nesse pressuposto que traço um perfil dos preparativos, dos atores envolvidos, busca-se 

desvendar a própria lógica da festa, inscrita em sua temporalidade, a qual rompe com o cotidiano, 

estabelecendo uma nova rotina entre os moradores da cidade, “trabalhadores da festa” e eventuais 

freqüentadores do evento. 

 

4 .1 .  A preparação 

 

A confecção da festa do padroeiro de Barbalha organiza-se segundo um padrão 

estabelecido a partir das transformações ocorridas na década de 1970, sendo adaptado conforme 

as circunstâncias sócio-históricas e políticas de cada ano em que é realizada. Isto revela que ao 

longo desse período histórico, da década de 1970 até os dias atuais, houve um aprofundamento da 

transformação da festa enquanto espetáculo de devoção para o espetáculo de consumo. Neste 

sentido o papel desempenhado por pessoas e instituições foi, e ainda é, fundamental neste 

processo. Exemplo disso é a inserção do aparato da administração municipal na organização e 

tomada de decisões da festa. A cada ano o poder público local se legitima como a instância que 

produz e promove a festa, assegurando, dessa forma, não só o retorno do investimento, mas, 

sobretudo, o prestígio do administrador municipal, vinculando a idéia de que quanto mais 



suntuosa a festa, mais representativa está a gestão municipal em curso, embora a mesma não 

possua tanto recursos para esta finalidade. Como foi o caso da festa realizada no ano de 1992, na 

qual a prefeitura local investiu de maneira maciça na mesma, construindo e inaugurando o Parque 

da Cidade, incrementando a participação popular através do aumento do número de grupos 

folclóricos participantes, e, sobremaneira, ampliando a quantidade de shows dos cantores de fora, 

mas deixando um considerável débito na prefeitura, assumido pela gestão posterior, como me 

contou Gilberto Mota, assessor de comunicação da rádio local, no ano de 1995: 

 
(...) antes de entregar a prefeitura para o João Hilário (prefeito à época da 
entrevista), o que o Rômulo (prefeito da cidade na gestão anterior - de 1989 a 
1992) fez? Uma grande e excelente festa. Participação total em nível nacional; 
abertura do Parque da Cidade (...), investimento nos grupos folclóricos, enfim, 
gastou muito dinheiro, como se fosse folha de árvore aí perdida. Sabe e é isso 
que fica na cabeça das pessoas. Pode perguntar a qualquer barbalhense, qual a 
melhor festa que já houve e eles vão de responder que foi a do Rômulo. Porque 
Rômulo Feijó é lembrado, por eles, como aquele prefeito que fez uma grandiosa 
festa do padroeiro e não por suas ações político-administrativas. Não que a 
construção do parque e todo esse investimento na festa não tenha sido bom para 
a cidade, foi com certeza, mas aí ficou os débitos e até o ano passado a atual 
administração (que assumiu o cargo em 1993 e ficou até 1996) estava pagando 
contas da festa de santo Antônio de 1992, o que impediu de realizar algumas 
metas empreendidas, como deixar em dia o pagamento do funcionalismo 
público, que ta (sic) aí sem receber a mais de um mês (...). Mas isto não quer 
dizer que eu estou aqui defendo A ou B, até porque eu sou X. O que acontece é 
que a festa de santo Antônio tem crescido muito ultimamente e é preciso que as 
autoridades municipais tomem conta disso, mas sem querer se aproveitar dessa 
situação, e usar também a festa como desculpa de não ter dinheiro para investir 
em outras áreas públicas, como a educação, saneamento, saúde e o pagamento 
do funcionalismo. (Entrevista realizada em Barbalha, no dia 06/06/1995) 
 
 

Por outro lado, o contrário também acontece, quando a prefeitura passou a vincular 

interesses econômico-empresariais, como foi o caso da festa realizada no ano de 1995, quando a 

administração municipal resolveu “vender a festa”, passando para uma empresa promotora de 

eventos a organização da “parte social” da mesma. Tal manobra levou a certo descontentamento 

por parte da população que além de defender a idéia da festa ser realizada pela “prefeitura da 

cidade e não por pessoas estranhas à comunidade”, se sentiram desprestigiadas, tanto no que diz 



respeito ao sentimento de orgulho de fazer a festa, quanto ao lado financeiro. O que se revelou, 

sobremodo, no episódio envolvendo os carregadores do pau da bandeira, no qual os mesmos 

transportaram o imenso tronco, mas após deixar clara a indignação com a organização da festa e 

com o prefeito, como revela o seguinte depoimento de um carregador anônimo, coletado pouco 

antes do início do transporte, na festa de 1995: 

 
Olha, nós vamos levar. Quando for o ano que entra (1996), é o último ano do 
mandato dele (do prefeito João Hilário), e quando ele convocar o pessoal pra 
vim buscar o pau, aí a gente não vem, deixa esse pau aí e ele se quiser que bota 
(sic) no ombro e com a ajuda da empresa da festa (a promotora do evento) vem 
pegar o pau e levar até a matriz Não são eles que estão fazendo tudo (...). 
(Entrevista realizada em Barbalha, no dia 04/06/1995) 
 
 

Contudo, certa estrutura organizativa e decisória, que ocorre não apenas durante a 

festa, mas também no conjunto de momentos que constitui o ciclo anual, toma corpo passando a 

se constituir em uma permanência. Dessa maneira, os preparativos começam por volta do mês de 

abril, quando se iniciam os primeiros contatos entre a prefeitura, igreja e carregadores do pau de 

santo Antônio, com a finalidade de providenciar a eleição do capitão do pau daquele ano. 

O processo seletivo de escolha do capitão do pau obedece a certos critérios 

estabelecidos a partir de uma prévia conversa entre as partes envolvidas. Numa rápida reunião 

entre os representantes dos carregadores, da igreja e da prefeitura, respectivamente o capitão do 

ano anterior, o padre e secretário de cultura, indicam-se nomes de possíveis candidatos, 

selecionados por sua experiência e atuação em outros anos de festa. A partir daí vota-se, elegendo 

um dentre os apontados. Então, passa-se a ele a incumbência de tão importante função, ficando a 

critério seu aceitar ou não tal missão. Segundo Araújo (1994, p. 181-182), a participação popular 

neste processo decisório ocorre de maneira informal, onde o voto dos carregadores apenas 

legitima aquele candidato previamente escolhido, significando sua aprovação, uma adesão ou 



alinhamento a uma das instituições que representam a hegemonia na sociedade local: Igreja ou 

Poder Público Municipal. 

Após este passo, fica a cargo do escolhido a preparação e realização da festividade de 

transporte do “pau da bandeira”. Entre outras atribuições estão seleção e corte da árvore a ser 

transportada, o que acontece entre os últimos dias do mês de abril e meados do mês de maio. 

Inclui ainda a arregimentação do pessoal necessário à carregação e a coordenação do translado, 

que acontecerá num domingo, dia de abertura das comemorações. 

Desde 1928, o “Pau da Bandeira” é retirado do Sítio São Joaquim, distante do centro 

da cidade cerca de 10 Km. Essa tradição começou quando o antigo proprietário, Sr. João Teles de 

Quintal, chefe de uma das mais importantes famílias da cidade, atendeu a um “pedido” do Padre 

José Correia, que determinou que a árvore teria que ser retirada de suas terras, segundo contou-

me o Dr. João Figueiras Te1es, herdeiro do Sítio e daquela tradição: 

 
Isto começou lá nos idos de 1928, quando o Pe. José Luis Correia, resolveu 
oficializar a carregação do Pau da Bandeira, então ele decidiu que a árvore era 
para ser tirada lá da mata do Sítio. O meu pai tinha muito ciúme daquela mata e 
não queria deixar, mas o padre asseverou que era pra tirar de lá e assim foi feito. 
(Entrevista realizada em Barbalha, no dia 08/06/1996) 
 
 

A escolha e o corte da árvore, que será transformada em mastro para Bandeira do 

santo padroeiro, obedecem, entretanto, a um determinado ritual. 

Reunidos em um grupo de 20 (vinte) a 30 (trinta) pessoas, vão os carregadores, sob o 

comando do capitão do pau, escolher a árvore a ser cortada. O “pau” é escolhido levando em 

consideração algumas exigências que se não forem cumpridas causam frustração e reações por 

parte dos carregadores e da população de forma geral. Como aconteceu na festa de 1995, quando 

os carregadores não queriam transportar o tronco escolhido, por o considerarem pequeno e não 

representar a imponência adequada à festa do padroeiro (apesar de medir quase vinte metros e 



pesar em torno de dois mil e duzentos kg.), além de estarem indignados com a organização e com 

o prefeito, como já foi mencionado anteriormente. 

Dessa forma, em meio à brincadeira e a diversão, porque “lá na mata do São Joaquim, 

tem um riacho, um banho, e o pessoal vai por causa do banho, (...) levam também tira-gosto, 

farinha, rapadura e cachaças52”, procuram entre as muitas árvores da floresta uma "alta, espessa e 

lenheira", o que leva a marcar uma ou mais árvores para futura confirmação. A derrubada 

acontece entre 8 (oito) a 15 (quinze) dias após a seleção do pau, realizada no mesmo espírito de 

diversão e alegria (tira-gosto, cachaça e brincadeiras) que acompanhou o processo de escolha, 

como expressa o depoimento de Néo, açougueiro e reconhecido carregador do pau: 

 
O negócio é o seguinte, daqueles paus escolhidos nós vamos votar ter uma 
votação. Neste dia a gente corta, desgalha-o, o deixa lá no chão limpinho, mas 
não tira a casca e nem os nós dele não, porque o pessoal, a gente gostamos (sic) 
é de carregar ele do jeito que foi cortado. Aí, com mais oito dias tiramos ele do 
mato, no braço, na força, na raça mesmo, porque o trator não chega até lá e 
levamo (sic) pra rodagem, que aí o trator pega ele e leva até a cabeceira da 
ladeira, que a gente chama “cama do pau”. (Entrevista realizada em Barbalha, 
no dia 09/06/1997). 
 
 

No mês de maio, os objetivos giram em torno da contratação de pessoal temporário 

para a limpeza e preservação do parque da cidade, além dos seguranças e das atrações de fora, 

cabendo à prefeitura essa função. Também é neste período, e ainda sob o crivo da administração 

municipal, que começam os primeiros contatos com os grupos folclóricos locais. O que provoca 

um constante diálogo entre as partes envolvidas, intensificando-se febrilmente até o período final, 

entre as últimas semanas do mês de maio e os primeiros dias do mês de junho. Vale ressaltar que 

a contratação de todo esse contingente, grupos folclóricos, cantores da MPB, seguranças, 

                                                           

52 Depoimento de Tadeu Custódio, ex-capitão do pau. Entrevista realizada em Barbalha, no dia 
04/06/1998. 



auxiliares de limpeza, dentre outros, possuem especificidades que revelam mais sobre os 

interstícios da festa de santo Antônio. 

Durante os preparativos da festa do ano de 1997, a qual voltou a ficar a cargo da 

prefeitura municipal, representada pela então Secretaria de Cultura e Turismo53, houve uma 

controvérsia entre os organizadores e os considerados “trabalhadores do Parque” (pessoal da 

limpeza e segurança/policiais). Devido às precárias condições de trabalho oferecidas alguns 

destes trabalhadores ameaçaram fazer uma greve, alegando entre outras coisas que não iam 

“trabalhar sem ganhar o almoço do dia”, afinal, como eles mesmos me confidenciaram, “a gente 

não tá (sic) aqui para servir de escravo, e palavra dada tem que ser cumprida (...), o prefeito não 

quer fazer a festa?! Então tem que fazer direito!54”. Porém, após alguns acordos entre a secretaria 

e os “trabalhadores”, estes logo recuaram de sua decisão, por considerarem que mais importante 

que sua vontade particular seria a “concretização da festa do padroeiro”. 

Já em relação à contratação dos artistas de “fora”, há um empenho muito grande por 

parte das instituições envolvidas na concretização das exigências estabelecidas por aquelas 

figuras. Durante os preparativos da festa do ano de 1997, a contratação de certo cantor, conhecido 

nacionalmente, se configurava no atrativo principal dos eventos sociais. Porém, a participação 

desse personagem na programação da festa estava atrelada a algumas imposições de sua parte que 

entre outras coisas, exigia certa quantidade de tolhas de banho e que fossem da cor branca, além 

do que só entraria no palco para a realização do show, se o pagamento fosse realizado 

antecipadamente e em espécie, o que prontamente foi atendido pela organização do evento. 

                                                           

53 À época da pesquisa de campo, o órgão municipal representativo da função vinculada à promoção da 
cultura local, deporto e lazer comunitário era a Secretaria Municipal de Cultura, sendo que atualmente esta 
foi transformada em Fundação Cultural, desempenhando as mesmas funções anteriores. Nesse trabalho, 
utilizaremos a denominação de Secretaria de Cultura e Turismo para nos referimos a este órgão público 
municipal e secretario de cultura e turismo, para seu diretor. 
54 Depoimento de Policial anônimo que fazia a segurança da festa naquele ano. Entrevista realizada em 
Barbalha no dia 03/06/1997. 



Uma breve análise sobre esses dois episódios revela que há uma disparidade entre a 

contratação do pessoal para festa. Enquanto que no primeiro caso vê-se certa falta de atenção em 

oferecer uma estrutura adequada de trabalho e o não cumprimento dos acordos previamente 

definidos, embora aqueles trabalhadores também sejam de suma importância para a concretização 

do evento, no segundo nota-se o contrário, pois a oferta de uma estrutura de trabalho de acordo 

com as exigências do contratado, além de fazer parte das cláusulas previamente acertadas por 

ambas às partes, se constitui, até mesmo, num requisito para efetivação da programação da festa 

social em relação àquele dia. 

Outro fato interessante observado durante a pesquisa de campo, que diz respeito ao 

processo de gerenciamento da festa, é a tensão entre uma visão romântica de cultura popular e 

outra que a identifica como espetáculo e oportunidade de investimentos, conforme tratado por 

Araújo (1994). 

Até o ano 1994, o gerenciamento total da festa ficava a cargo da prefeitura municipal, 

representada pela então secretaria de cultura e turismo do Município, a qual entrava com recursos 

e pessoal necessário para preparação e organização da festa. O que pôde ser observado, 

sobretudo, na organização e mobilização dos grupos folclóricos. 

Desde o início das apresentações folclóricas na programação oficial da festa, no ano 

de 1973, “quando pela primeira vez foram mobilizados os grupos de folguedos do meio rural, 

convocados os produtores de artigos artesanais e introduzidas as comidas típicas” (ARAÚJO, 

1994, p. 128), a relação organizadores e participantes dos grupos folclóricos era regida por uma 

lógica de dependência em relação ao poder público. Em troca das apresentações a Prefeitura 

oferecia, entre outras vantagens, a indumentária, a alimentação e o transporte de ida e volta, o que 

revela o seguinte depoimento de um dos integrantes dos grupos folclóricos, desde 1974: 

 



Quando eu comecei a vim brincar aqui na festa da Barbalha, lá volta de 1974, eu 
era ainda uma meninote, e já era o prefeito, o Dr. Fabriano naquela época, que 
dava a nossa roupa e o transporte de ida e volta. Só que naquele tempo era uma 
roupa mais bonita, tinha mais capricho e a gente recebia muitos dias antes do 
dia da festa. Agora tá assim, quando chega a véspera nós ainda estamos 
recebendo as roupas, quase não dá tempo da gente vim (...). (Maria José, 
participante do grupo de quadrilhas, desde 1974. Entrevista realizada em 
Barbalha, no dia 01/06/1997). 
 
 

A partir da festa de 1995, pôde-se observar uma significativa transformação dessa 

lógica. Com o crescente aprofundamento da característica da festa como acontecimento turístico 

regional, na qual a necessidade de integração a um mercado consumidor propõe novas formas de 

gerenciamento das suas atividades, e com a crise econômica que se instaurou no Município, 

decorrente da falta de sucesso dos inúmeros projetos político-econômicos advindos da esfera 

federal, a qual afetou profundamente o gerenciamento dos recursos públicos, a gestão municipal 

em Barbalha passou a delegar poderes decisórios sobre a organização da parte social da festa a 

empresas especializadas neste tipo de evento, fato que ficou conhecido como “venda da festa”. 

Como revela o depoimento da então secretária de cultura e turismo municipal, Celene Queiroz, 

diante da nova perspectiva de dinamização da festa: 

 
Eu acho que a prefeitura não abarca mais a festa de santo Antônio, porque ela 
cresceu muito. Ela ficou maior que a própria Prefeitura Municipal, 
principalmente a parte social, depois da inauguração daquele Parque (Parque da 
Cidade). (...) Eu acho bom essa idéia de vender a parte social, porque ganha a 
prefeitura, ganha a população e ganha os grupos folclóricos. A prefeitura ganha 
porque sobram recursos para ela investir em outras áreas e vai ter o retorno 
garantido; ganha a população porque não sai perdendo nada, só vai encontrar 
uma festa mais bonita e organizada lá no Parque e ganha os grupos folclóricos 
porque é a única parte que ficou sob a responsabilidade da prefeitura, pudendo 
obter mais recursos e assim poder participar com um colorido mais bonito na 
festa (...). (Entrevista realizada em Barbalha, no dia 06/06/1995). 
 
 

Segundo Araújo (1994, p. 130), essa mudança se justifica a partir da necessidade de 

se racionalizar os gastos da prefeitura e integrar a festa a um mercado turístico-consumidor. Por 

outro lado, esta manobra representou uma saída da prefeitura do gerenciamento total da festa, o 



que até então ocorria. Porém, em relação aos grupos folclóricos permaneceu a lógica anterior, 

marcada por um determinado tipo de dependência. A relação organizadores e grupos de 

folguedos prosseguiu matizada por um paternalismo, no qual a prefeitura continua doando as 

indumentárias, o transporte e o almoço, como forma de “pagamento”, o que demonstram as falas 

aqui registradas de alguns participantes: 

 
(...) aqui não falta apoio para gente, o prefeito convida a gente para fazer estas 
apresentações e dar o carro para ir buscar e depois levar a gente, também dar as 
roupas para a gente se apresentar. (...) Agora, a arma é minha, foi herança de 
meu pai, que deixou juntamente com os ensinamentos de bem manejar o 
bacamarte. (Bacamarteiro anônimo, entrevista realizada em Barbalha, no dia 
04/06/1995) 
 
 
A festa de santo Antônio, aqui de Barbalha, para mim é uma coisa muito boa. 
Eu gosto de vim tocar aqui na festa de Barbalha. Todos os anos o prefeito dar a 
roupa prá gente vestir, dá uma calça, uma camisa (...). Dar também a comida, o 
almoço, por que a gente fica o dia todo tocando por aí e às vezes não tem tempo 
de ir em casa comer (...). (Seu Pedro, tocador de pífaro de uma das Bandas 
Cabaçais da região, entrevista realizada em Barbalha, no dia 10/06/96) 
 
 

Contudo, tal postura desempenhada pela gestão municipal é criticada por alguns 

segmentos internos à organização e mobilização dos grupos de folguedos. Argumentam eles que 

os atuais critérios de contratação, onde a organização da parte folclórica ainda é baseada numa 

lógica de dependência em relação ao poder público municipal, representam um entrave no 

processo de dinamização e integração da festa a um mercado consumidor. A organização das 

apresentações folclóricas deveria estar adequada à característica da festa como acontecimento 

turístico regional, além de se fazer condizente com a necessidade de racionalizar os gastos da 

prefeitura. Nesse sentido, apontam como saída para esse impasse oferecer uma maior autonomia, 

tanto em relação aos setores envolvidos na preparação, como aos próprios grupos folclóricos, 

buscando numa articulação com empresas privadas, os recursos necessários para a realização da 



parte folclórica, o que já ocorre com a parte social. Como bem sintetiza o seguinte depoimento 

dado por Poliana Coimbra, secretária de cultura e turismo do Município, no ano de 1998: 

 
A meu ver, cada ano que se passa os recursos financeiros destinados a parte 
folclórica estão ficando cada vez mais escassos. E infelizmente, por causa disso, 
os grupos folclóricos não estão tendo um investimento necessário para que 
possam realmente abrilhantar a nossa festa. Porque eu acho que a parte 
folclórica é também muito importante, por ser um atrativo diferente, que o 
turista, o visitante também gosta de apreciar. (...) Eu sei que sai caro a Prefeitura 
vestir todos os anos os nossos 56 grupos folclóricos, então, ao meu ver o que se 
poderia fazer para sanar esse problema, era a prefeitura agilizar com 
antecedência a organização da parte folclórica. De que forma?! Dando uma 
maior liberdade para nós agirmos, delegando mesmo um certa autonomia para a 
gente. Porque a gente não possui muita autonomia. Por exemplo, se a gente 
precisa contratar uma pessoa para limpeza do Parque, e aí a gente já tem a 
pessoa certa, aí vem uma outra pessoa indicada pela administração municipal. 
Quer dizer você fica totalmente amarrada, não tem liberdade para resolver muita 
coisa, que às vezes, precisa ser resolvida com urgência, aí não tem como, sabe é 
assim que eu me sinto (...). Em relação aos grupos folclóricos, poderia dar a eles 
também certa autonomia financeira, buscando junto às empresas privadas uma 
parceria do tipo “adote um grupo folclórico” e aí oferecer um desconto nos 
impostos municipais, por exemplo, algo parecido com o que acontece na parte 
social da festa. Ele não arrendou o Parque e a festa que acontece lá, poderia 
fazer o mesmo com os grupos folclóricos. Porque aí eu garanto que ia ser 
resolvida a parte do folclore. Também, incentivando a participação deles com 
festivais, como o de quadrilha que já acontece aqui e aí, fazer um trabalho de 
conscientização para que eles tomassem gosto pela coisa, sabe dá um sentido 
mais profissional, porque aí eles iam se sentir mais valorizado e iam ter o 
reconhecimento por parte do público (...). (Entrevista realizada em Barbalha, no 
dia 10/06/1988). 
 
 

Porém, existem aqueles que defendem a manutenção da organização dos grupos 

folclóricos por parte da prefeitura. Justificando-se por razões diferentes, eles argumentam que o 

processo de organização e mobilização dos grupos folclóricos tal qual acontece atualmente, 

expressa muito bem o caráter genuíno de manifestação da cultura popular. Baseando-se numa 

concepção de festa mais local, onde a autenticidade das manifestações é a garantia da 

permanência da tradição, argumentam que cabe ao governo municipal manter esta característica. 

Porque, a “venda da parte folclórica” (como eles denominaram) para a iniciativa privada, 

representaria certa perda daquela autenticidade cultural, ao passo que ficaria vinculada a 



interesses empresariais, acarretando uma quebra da característica do que é popular. Como mostra 

com muita clareza o seguinte depoimento da Profª Celene Queiroz, ex- secretária de cultura e 

turismo do Município, e que ainda participa da organização dos grupos folclóricos: 

 
Barbalha possui uma variedade muito grande de manifestações culturais e 
folclóricas. Todas são nativas. São pessoas que não são profissionalizadas, quer 
dizer, eles ficam na zona rural, na roça, no trabalho deles e se você precisa, eles 
estão lá! (...) Mesmo sem a fantasia eles sabem executar o que a gente propõe, o 
que a gente necessita como é o caso das bandas cabaçais, o caso dos penitentes, 
os reisados, das danças folclóricas e a gente vê que eles realmente têm aquela 
tradição no sangue. Que aquilo vem de pai para filho. Eles contam que o pai já 
fazia, que por sua vez foi aprendido do avó, foram grupos nascidos na bagaceira 
dos engenhos, nas casas de farinha, mesmo naquela zona rural, bem tradicional, 
bem autêntico. (...) Como eu acabei de frisar que os grupos são autênticos, 
tradicionais, não são pessoas profissionais, são pessoas nativas, eles não pesam 
em cachê, em dinheiro, eles fazem tudo por amor, então não precisa desse 
negócio de querer “vender os grupos folclóricos”, porque o que a prefeitura faz 
supri as necessidades deles, que é dar a roupa prá eles usar no dia do desfile, dar 
o transporte de ida e volta, porque eles moram muito longe, e no caso das 
bandas cabaçais que ficam durante os quinze dias tocando o dia todo é oferecido 
o almoço. O que eles querem é isso mesmo, se vestir, ficar bonitos, ficar 
alinhados para se apresentarem no dia da festa, dar aquele colorido que é o que 
encanta. (Entrevista realizada em Barbalha, no dia 09/06/1998). 
 
 

A controvérsia evidenciada deixa clara a existência de duas tendências. Uma 

tendência que identifica os produtores das manifestações folclóricas como pessoas puras, 

arraigadas às suas tradições e às suas origens, que não precisam de incentivos extras para realizar 

as suas apresentações, afinal eles fazem “por amor”, afirmando, como conseqüência desta 

compreensão, que a busca de recursos financeiros junto a iniciativa privada, quebraria a 

autenticidade daquelas manifestações (visão romântica). 

Por outro lado, uma tendência que busca uma maior dinamização às apresentações 

folclóricas, adequando-as aos rumos que a festa ultimamente tem assumido: um acontecimento 

turístico regional. Neste sentido, a captação de recursos financeiros junto à iniciativa privada, 

além de se configurar numa saída perante o processo de racionalização dos gastos municipais, 



representaria uma quebra daquelas muitas relações marcada pela dependência (visão 

empresarial). Por essa razão é que a então Secretária, Poliana Coimbra, lança mão do argumento 

de que a forma atual de fornecer as roupas, dar o transporte de ida e volta e ainda oferecer o 

almoço como pagamento, acaba por estabelecer uma dependência econômica em relação ao 

poder municipal, levando cada vez mais a uma perda de espaço, à medida que os “recursos 

financeiros estão, a cada ano, mais escassos”, temendo assim por um possível esvaziamento. 

Esse argumento não deixa de ser interessante. Como também é importante verificar 

que os integrantes dos diversos grupos folclóricos também participam daquelas apresentações 

como forma de devoção. Apesar de essas apresentações estarem vinculadas ao espetáculo 

turístico, existe uma espécie de obrigação que se baseia na devoção ao santo padroeiro. Desse 

modo, o que se torna necessário refletir com mais profundidade e de forma mais acurada, é o 

modo como a saída da administração municipal no âmbito da organização da parte folclórica da 

festa, influenciaria nas formas e conteúdos das manifestações culturais e nas relações dos grupos, 

tanto na sua organização interna, como no momento de sua exibição. Por outro lado. o debate 

evidência não só a tensão entre uma forma tradicional de organizar e gerenciar a festa em relação 

às inovações, mas sobretudo a própria dinâmica das relações sociais vigentes no município, ainda 

marcadas profundamente por laços de obrigações mútuas. (ARAÚJO, 1994). 

A parte religiosa da festa, sob a coordenação da paróquia, das pastorais e do conselho 

administrativo55, é organizada de forma mais simples, embora envolva certo número de pessoas e 

recursos. Através de reuniões que se estendem ao longo dos meses de abril e maio, o vigário, 

juntamente com seus auxiliares, realiza os preparativos relacionados às suas atribuições. A 

                                                           

55 O Conselho Administrativo é formado por um grupo de doze pessoas representativas de algumas 
agremiações sociais existentes na cidade. Participam médicos, diretores de escolas, empresários, 
comerciantes, vereadores, funcionários públicos e de empresas privadas. 



definição da liturgia da palavra nas missas, os noitários e a procissão de encerramento, são 

organizadas conforme os critérios determinados pela doutrina católica, mas que vão sendo 

adaptados de acordo com o vigário que presida os atos religiosos, como expressa o depoimento 

da Profª Celene Queiroz, ex-secretária de cultura e turismo: 

 
Então, a gente sente que um vigário novo, quando chega aqui, se angustia, 
porque ele teme até de tá (sic) contribuindo para que haja uma quebra dos 
ensinamentos da Igreja. Mas tem uns de cabeça aberta que participam, dão 
opinião e não tentam mudar muito as coisas, principalmente sobre a participação 
dos grupos folclóricos na missa de abertura, e também na programação da parte 
religiosa, as leituras, os cânticos, nos corais (...). Tem também aqueles que têm 
muito cuidado, primam pela conservação do que a Igreja Católica ensinou pra 
ele. Então ele passa aquilo pra gente e a gente tenta seguir arrisca pra não tá 
(sic) quebrando os valores da Igreja, porque quem sabe das leis da igreja é· o 
padre não sou eu (...). (Entrevista realizada em Barbalha, no dia 06/06/1995). 
 
 

Ao longo do processo decisório, é escolhido um tema religioso que encaminha as 

leituras bíblicas para uma discussão acerca dos problemas que afligem os fiéis. Geralmente o 

tema escolhido toma como base o debate lançado nacionalmente pela Campanha da Fraternidade, 

o qual é empreendido pela Confederação dos Bispos do Brasil (CNBB). Neste sentido, o pároco 

de Barbalha busca conciliar a homenagem ao santo padroeiro com algumas discussões mais 

amplas, como revela a fala do Pe. Constante Danielewicz, atual pároco da cidade, sobre a 

programação religiosa na festa do ano de 1988: 

 
Quanto a nossa programação religiosa, neste ano (1998) nós colocamos como 
tema principal, para direcionar as discussões dos textos bíblicos, “santo 
Antônio, rogai por nossa família” (o tema da Campanha da Fraternidade daquele 
ano era “Jesus Cristo e as Famílias”) e estamos vivendo esta trezena de santo 
Antônio procurando levar às famílias o conhecimento do modo de viver de 
santo Antônio, para que as famílias também procurem viver um pouco mais o 
evangelho de Jesus Cristo. (Entrevista realizada em Barbalha, no dia 
05/06/1998) 
 
 

Embora, a confecção da parte religiosa tome como princípios os ensinamentos da 

doutrina católica, sua efetivação está relacionada aos outros processos decisórios que tomam 



corpo durante o ciclo de preparação da festa. O que é revelado no momento de organização dos 

noitários, quando a igreja busca apoio junto à prefeitura e entidades privadas, no sentido de 

doarem as “prendas” que serão leiloadas, no decorrer dos quinze dias de festa, o que revela a fala 

do Pe. Renato Simoneto, ex-pároco da comunidade, em relação aos festejos de Barbalha: 

 
(...) com referência aos noitários, a parte externa que atingia a organização 
religiosa, nos mantínhamos alguns contatos com o prefeito, a secretaria de 
cultura e turismo, alguns comerciantes, no sentido de arranjar alguns 
“souvernis”, que eram leiloados durante as trezenas (...). Nós mandávamos 
ofícios, falando da festa do padroeiro e da necessidade de arrecadação de fundos 
para as obras sociais da Igreja e o pessoal ajudava com o maior prazer. E havia 
sempre um entrosamento e uma troca de idéias. (Entrevista realizada em 
Fortaleza, no dia 30/07/1998). 
 
 

Para finalizar, vê se que, na efêmera vida da festa do padroeiro, a preparação e 

organização dos seus festejos expressam um debate em torno da manutenção ou da ruptura com 

as chamadas “tradições”, que ao final declaram a influência ou poder que indivíduos, grupos e 

instituições exercem. 

 

4 .2 .  Os Personagens e  as  f iguras tradicionais  

 

Durante o percurso de fruição da festa do padroeiro de Barbalha, vão surgindo 

gradualmente destacadas figuras e personagens identificadas por um campo próprio de atuação. 

São diferentes atores advindos de meios sócio-culturais muito distintos, onde cada qual, ao seu 

modo de viver, contribui de maneira significativa para a realização desse grandioso evento. Uma 

gente pacata e acolhedora que vive um duro cotidiano de luta pela sobrevivência, debatendo-se 

em meio às graves problemáticas vigentes no interior cearense e nordestino. Pessoas que 

convivem com a fé e a crença no seu santo padroeiro, não como pregador e missionário veemente 



- o doutor da Igreja, mas o santo que auxilia a encontrar coisas perdidas e até nunca tidas, como 

maridos. Enfim, uma gente alegre e “festeira” que encontra na comemoração em homenagem a 

santo Antônio uma forma de conciliar fé e diversão. 

Vale ressaltar que no contexto da festa de Barbalha os atores não são identificados 

como “romeiros” ou “devotos”, duas categorias de pessoas facilmente encontradas em outras 

festas de santo56. Segundo informa Alves (1980, p. 56 - grifos do autor), devotos são aqueles que 

“cumprem uma devoção que pode se expressar ou não em uma promessa” e o romeiro é o devoto 

“que vem de fora, para cumprir uma promessa”. Com efeito, essas denominações não enquadram 

o múltiplo universo de personagens que passam a freqüentar a cidade durante as programações da 

festa: uns buscando o sentido religioso, outros apenas a diversão, a folia, e ainda existem aqueles 

que procuram as duas coisas. 

Nesse sentido, poderia se falar em categorias mais abrangentes, como fiéis e 

participantes. A primeira englobaria os moradores e visitantes que vivem a programação 

religiosa, como os noitários e a procissão de encerramento, mas também podem aproveitar das 

programações da parte social da festa. Já a segunda envolveria aqueles que procuram a cidade 

exclusivamente por causa dos shows de cantores da MPB e outros que vão à festa movida por 

uma curiosidade em ver a participação dos grupos de folguedos e a carregação do pau da 

bandeira, considerados manifestações de uma “cultura primitiva” e “exótica” (ARAÚJO, 1994). 

É comum, ainda, encontrar entre os muitos visitantes da festa de Barbalha, os turistas, 

pessoas que vêm de fora para assistir à festa do pau da bandeira, motivadas por aquela 

curiosidade de ver os grupos folclóricos e a carregação do pau, mas também pela propaganda 

veiculada na mídia lá fora, na qual são ressaltadas as características da festa como um evento 

                                                           

56 Neste sentido, consultar Brandão (1978), Alves (1980) e Zaluar (1983). 



exótico, onde uma “mistura do sagrado e do profano”, produz uma “festa dionisíaca” e “festa 

tradicional”57. Em entrevistas informais feitas no dia de abertura dos festejos, encontraram-se 

pessoas das mais diferentes cidades do Estado e da Região Nordeste, como Fortaleza, Sobral, 

Quixadá, Recife, Petrolina, Souza na Paraíba, etc. 

Por outro lado, também foi identificado que muitas destas pessoas que vêm de fora 

são “filhos da terra”, e aproveitam as comemorações em homenagem a santo Antônio para 

retomarem à sua cidade natal, para rever familiares, “voltar às suas origens”, traçando uma 

ligação com o passado, com suas “tradições”, o que revela a fala do Sr. José Paulo, barbalhense 

que reside a muitos anos em Fortaleza: 

 
Eu moro em Fortaleza, há mais de 20 (vinte) anos, mas todo ano eu venho para 
a festa de santo Antônio, aqui da Barbalha. É um prazer prá mim chegar aqui e 
poder curtir essa maravilha que a “festa do pau da bandeira”, ver esse povo aí ao 
redor da Igreja, ver esse movimento todo (...). Eu sou daqui, eu nasci aqui e a 
minha família ainda mora aqui, minha tia, avó, primos, irmãos, e é bom poder 
rever meu pessoal, eu gosto muito daqui da Barbalha (...). Sabe, cada vez que eu 
retorno a Barbalha é como se eu estivesse voltando ao passado, relembrando no 
tempo que eu corria por essas ruas e ladeiras, brincando com meus amigos. Nós 
morávamos ali perto do calçadão, já no final da rua do Vidéo, então a gente se 
juntava lá no lado da Matriz, e íamos jogar bola lá no Alto da Alegria, lá tinha 
um descampado, uma área grande mesmo, e perto tinha um riacho que a gente ia 
tomar banho depois do jogo, era bom! (...). (Entrevista realizada em Barbalha, 
no dia 31/05/98) 
 
 

Contudo, em meio à diversidade de personagens, existem aquelas pessoas que 

participam de todo o processo da festa de Barbalha. São figuras reconhecidas pelo seu trabalho e 

                                                           

57 Numa pesquisa em arquivo hemerográfico ficou constatado que em matérias veiculadas nos jornais O 
Povo, Diário do Nordeste e Tribuna do Ceará, todos de circulação estadual, as manchetes evidenciavam 
aquelas características para a festa de Barbalha. No ano de 1998, foi registrada durante a pesquisa de 
campo a presença de um significativo número de equipes de reportagens vinda principalmente do sul do 
país, buscando documentar e registrar o fato ali presente, para futura exibição em programas televisivos de 
caráter nacional. Fato que chamou a atenção não só do pesquisador como da população de maneira geral, 
haja vista que ficaram esperando com ansiedade a aparição na televisão, em rede nacional, da festa de 
Barbalha. Com certeza, o tema dos discursos sobre a festa e as influências de fatores externos não é o 
objetivo desse estudo, porém não deixa de ser interessante para futuras análises. 



desempenho tanto na organização como na fruição dos eventos, consideradas vitais na festa do 

padroeiro. Portanto, faz-se necessário uma breve descrição dessas figuras. 

 

4 .2 .1  O capitão do pau da bandeira 

 

O capitão do pau da bandeira ou simplesmente “capitão do pau” é uma figura central 

no dia de abertura da festa. Sob sua coordenação acontece o cortejo do pau da bandeira, um dos 

mais significativos festejos realizado naquele dia. Conforme já foi mencionado anteriormente, é 

uma cerimônia que consiste num translado de um imenso tronco de árvore retirada da floresta 

localizada na chapada do Araripe, feito manualmente por carregadores anônimos que, ao chegar 

em frente a Igreja Matriz, é soerguido com a bandeira do santo, oficializando, juntamente com 

outros rituais daquele dia, o início das comemorações. 

Porém, o capitão do pau não apenas é o centro das atenções nesse dia, no sentido de 

fazer com que suas atribuições sejam uma realização das expectativas dos participantes e 

carregadores, ou seja, “fazer um festa bonita e motivo de orgulho para todos”, mas também 

porque media “os interesses cada vez mais complexos dos segmentos diversos que nela 

interferem” (ARAÚJO, 1994, p. 148). 

Nessa perspectiva, a figura do capitão do pau vai muito além dos processos decisórios 

e de realização da festa. Além da função prática de coordenar e garantir que todas as atividades 

em tomo da carregação do pau da bandeira sejam realizadas com afinco, ele possui outra, mais 

em nível simbólico que é a representação de um poder. Em suas mãos está o controle de uma das 

mais importantes festividades, que demarca o início das comemorações, estabelecendo em sua 

volta uma confluência muito grande de interesses e expectativas, onde cada qual busca uma 



forma de se identificar com essa manifestação cultural. Portanto, o capitão do pau tem que ser 

aquele indivíduo que precisa, 

 
de um bom conhecimento das relações sociais e políticas, que deve contar com 
o apoio das instâncias do poder constituído, que precisa ter simpatia pública e 
sobretudo, conhecer o trajeto do cortejo, os homens que fazem o transporte e ter 
um bom desempenho na coordenação das operações.  
(ARAÚJO, 1994, p. 148) 
 
 

Como sua escolha acontece de forma “democrática”, por meio de uma votação, 

também crescem as exigências, que entre outras são destacadas duas, consideradas verdadeiros 

obstáculos a ser ultrapassados e que caso são sejam cumpridas podem ser fatais para sua carreira 

e fama: são os acidentes e o atraso e/ou adiantamento da chegada. Segundo revela o depoimento 

do Sr. Tadeu Custódio, ex-capitão do pau: 

 
(...) tem o capitão do pau, que é aquele que foi escolhido na votação, e ai ele 
tem de se preocupar em fazer bonito na festa do pau da bandeira. Ele deve ter o 
cuidado de não ter muito acidente pelo caminho, porque se tiver muito acidente 
ele não é bom, ele não serve pra ser capitão. E também tem de cuidar para não 
chegar muito tarde ou muito cedo, porque aí perde o brilho da festa, tira o 
espírito, o sentido da carregação, aquilo que as pessoas, todo mundo esperam, 
que é ver o pau chegando na hora certa, sem muito acidente, porque se ele não 
chega no tempo certo, aí todo mundo chia e rec1ama(...). (Entrevista realizada 
em Barbalha, no dia 04/06/1998). 
 
 

Os acidentes, definidos como tais são aqueles que deixam pessoas aleijadas ou 

invalidas mesmo. Geralmente ocorrem com aqueles carregadores menos tradicionais e que mais 

se excedem com a bebida, a conhecida “cachaça do seu Vigário”, como expressam, 

respectivamente, os depoimentos da ex-secretária de cultura e turismo, Profª. Celene Queiroz e 

do Sr. Tarcísio Duarte, capitão do pau no ano de 1997: 

 
Quando o pau cai, que eles jogam no chão, o perigo é esse. O cara tá (sic) 
embriagado e ele não vai ter agilidade de pular fora, porque o negócio deles é 
quando joga o pau no chão, eles já sentam em cima para não perder o lugar. 
Então é naquele momento que o cara tá (sic) embriagado, ele não tem equilíbrio 



suficiente, que acontecem os acidentes. Gente já quebrou pé, braço e mão, 
exatamente por estarem embriagados, por não saberem o que estavam fazendo. 
E eu não sei como até hoje, desde que me entendo, nunca ninguém morreu pelo 
pau da bandeira. (Celene Queiroz, entrevista realizada em Barbalha, no dia 
09106/1998). 
 
 
(...) enquanto a gente ainda estamos (sic) no mato, descendo a estrada do são 
Joaquim, não acontece acidente não. Mas quando o pau chega ali no Bela Vista 
(início do perímetro urbano), é aí que começa os acidentes. Porque tem muita 
gente que fica esperando o pau chegar e fica biritando uma “branquinha” 
(cachaça), e quando ver o pau quer entrar, se meter a carregar, só que eles não 
tão com cabeça praquilo e aí começam os acidentes. Mas graças a meu santo 
Antônio, nunca aconteceu um acidente comigo, na minha administração (...). 
(Tarcísio Duarte, entrevista realizada em Barbalha, no dia 11/06/1997). 
 
 

Vale ressaltar que a maioria dos acidentes que acontecem é devido à dureza da 

empreitada, sendo que são os desentendimentos em relação aos lugares as maiores conseqüências 

da excitação alcoólica.  

Com relação ao atraso ou adiantamento do horário de chegada, alguns são veementes 

em considerar isso uma falta muito grande. Porque se afirma que essa falha prejudica o 

andamento da festa, tirando o seu brilho, além de não corresponder às expectativas da população 

que espera ansiosa pelo grande momento do dia de abertura dos festejos, quebrando assim com 

uma tradição: “o pau tem que chegar em frente à matriz antes do dia ficar escuro, anoitecer, já é 

uma tradição”58. Conta alguns moradores mais antigos que em anos passados, houve um atraso 

muito grande na chegada do pau da bandeira. Este só foi soerguido em frente a Igreja Matriz, 

quando já era noite. Esse fato, porém, causou a saída do então capitão Taumaturgo, que durante o 

período da ditadura militar se perpetuou no cargo, apesar do processo democrático da eleição 

anual. Também existe a história de que o cortejo chegou muito antecipado, causando supressa e 

                                                           

58 Depoimento de Mestre Pedro, pessoa que até 1995 auxiliava no levantamento do pau da bandeira com 
ajuda de engenhocas por ele mesmo fabricadas. (apud ARAÚJO, 1994). 



revolta naqueles que esperavam o pau da bandeira chegar à Igreja Matriz no horário previsto, 

como relata Dona Lourdinha, antiga moradora da cidade: 

 
Quando os carregadores apontaram no Bela Vista, não era nem três horas da 
tarde. As ruas tinham pouca gente, aí foi que todo mundo saíram correndo para 
ver o pau chegando, uns diziam "tá muito cedo isso não é hora do pau chegar”, 
“esse ano não tá bom, chegou muito cedo”. (...) Aí para acabar com a confusão, 
ele (o cortejo do pau da bandeira) ficou esperando no largo da Igreja do Rosário, 
algumas horas, e depois continuou (...), (Entrevista realizada em Barbalha, no 
dia 10/06/1998). 
 
 

Dessa forma, o capitão do pau da bandeira tem que driblar toda espécie de 

dificuldade, procurando contribuir de forma singular para o brilho da festa e de seus próprios 

nomes, se constituindo em uma das peças-chave daquela trama simbólica que é a carregação do 

pau da bandeira, mas também ainda relembra de perto aqueles indivíduos que coordenavam e 

promoviam as festas religiosas no tempo do Brasil colonial, os conhecidos “festeiros”. 

 

4 .2 .2 .  Os carregadores  e  o  "animador do pau" 

 

Igualmente ao capitão, a figura do carregador do pau da bandeira é uma peça chave 

naquela trama simbólica. Segundo Araújo (1994, p. 161), ele encarna o perfil do barbalhense que 

sente orgulho e prazer em carregar nos ombros, durante um trajeto de quase 10 (dez) quilômetros, 

o imenso tronco de árvore. 

Mas ainda em acordo com aquele autor, a compreensão desta categoria está longe de 

se restringir àquela definição geral. Existem sensíveis diferenças entre os indivíduos que 

participam dessa verdadeira aventura que é o transporte do mastro da bandeira de santo Antônio, 

em Barbalha. 



Antigamente, os carregadores se caracterizavam por serem indivíduos do povo, 

trabalhadores rurais e prestadores de pequenos serviços, onde a atitude de devoção impulsionava-

os a realizar aquela façanha, embora houvesse, esporadicamente, uma participação das elites 

locais, conforme já foi mencionado. Porém, o que caracteriza a massa de homens que carrega o 

“pau de santo Antônio”, atualmente, é uma crescente mistura de classes sociais, faixas etárias e 

também em relação ao comprometimento com os objetivos da carregação. Vale ressaltar que, 

tanto no passado como no presente, só pessoa do sexo masculino podia e pode realizar tal proeza, 

cabendo às mulheres participarem desse evento como coadjuvantes, no sentido de apenas 

apreciarem a saga dos carregadores. Porém, a atitude do sexo feminino nunca se reduziu à mera 

espectadora do evento. Sua participação foi e é tão ativa e importante quando dos carregadores, 

por possibilitar uma ligação entre a tradição de carregar o “pau de santo Antônio” e a 

religiosidade no santo casamenteiro, como se verá mais adiante. 

Em sua grande maioria, os carregadores são pessoas que nasceram e se criaram no 

Município, com idade entre 15 e 40 anos, que podem participar das classes altas como das menos 

favorecidas pelo sistema econômico. São estudantes universitários, empresários, juízes, políticos 

e também pessoas da roça, do campo e trabalhadores braçais. Enfim, indivíduos que participam 

desse evento por uma devoção e outros nem tanto. Entretanto, a aproximação entre estes opostos 

gera certas divergências, expostas durante o percurso da carregação, que acabam por definir o 

perfil dos carregadores. 

A maior polêmica entre os carregadores diz respeito aos incessantes conflitos entre os 

que realmente se empenham no transporte, considerados como os “verdadeiros carregadores”, e 

aqueles que só querem aparecer, os “forasteiros” ou “oportunistas”. Estes últimos são indivíduos 

que se interessam em carregar o mastro quando este já se encontra no perímetro urbano, e, como 



dizem muitos carregadores, unicamente “prá fazer posse prá tirar foto, prá aparecer pro turistas e 

pro pessoal que vem aqui filmar” 59. 

Neste sentido, aqueles que são vistos como os “verdadeiros carregadores”, eu diria os 

“carregadores tradicionais”, argumentam que a participação dessas figuras no transporte do 

mastro só prejudica o desenrolar de tal atividade, como exemplifica o seguinte depoimento: 

 
Esse pessoal que só quer apanhar o pau lá do meio do caminhamento, uns 
doutorzinho que tem aí, devia era pegar lá na cama do pau, e trazer na raça e na 
força como a gente fazemos. Não querer só aparecer na hora que vem o pessoal 
prá filmar, porque isso só dificulta a vida do carregador do pau da bandeira 
tradicionalmente. (Luciano, tradicional carregador. Entrevista realizada em 
Barbalha, no dia 04/06/1995). 
 
 

Contudo, outro aspecto relevante na composição dos carregadores diz respeito a certa 

hierarquia, onde alguns ocupam os lugares mais importantes em relação aos demais. A “cabeça 

do pau” é a posição mais privilegiada, por ser “a parte mais pesada, exigindo mais força e 

destreza físicas, e também por ser este o grupo de carregadores que dá o ritmo e a orientação para 

o restante” (ARAÚJO, 1994, p. 165); em suma, são realmente os que conduzem o cortejo. 

Também é neste grupo que está a maioria dos “verdadeiros carregadores”, como exprime a fala 

da Profª Ce1ene Queiroz, ex-secretária de cultura e turismo: 

 
Tem o capitão, tem o auxiliar e tem aqueles dez ou doze, ou até mesmo quinze, 
que eles chamam “cabeça do pau”, são homens fortes e que tem conhecimento 
do trabalho deles (...). São homens que não perdem o controle da bebida, porque 
se perder, também, perde o controle do trabalho, e aí o trabalho desanda, são os 
“verdadeiros carregadores do pau” (...). (Entrevista realizada em Barbalha, no 
dia 09/06/1998). 
 
 

Segundo Araújo (1994, p. 165), os carregadores da “cabeça do pau” - Baio, Izim, 

Diogo, Néo, João, Luciano, Márcio, Dodó e Pipica - são pessoas que possuem uma história e um 

                                                           

59 Depoimento de Neo, açougueiro e considerado um dos “verdadeiros carregadores” do pau da bandeira. 
Entrevista realizada em Barbalha, no dia 9/06/1997. 



nome. Conta ele que a fama de tais personagens se consolidou na festa do ano de 1974, quando o 

pau da bandeira, muito pesado, ficou no meio do caminho e não havia quem conseguisse trazê-lo. 

Então eles foram chamados e resolveram a situação, transportando no ombro, com força e raça, o 

pau da bandeira daquele ano. Passaram a ser vistos, a partir desse episódio, como aqueles que 

garantem um bom desempenho do cortejo. 

Por fim, outro ponto relevante nessa caracterização dos carregadores diz respeito ao 

orgulho de transportar o mastro, desde a “cama do pau” até a Praça da Igreja Matriz, sem 

necessitar da ajuda ou auxílio de qualquer tipo de força que não seja a deles própria. Exemplos 

disso são as inúmeras controvérsias geradas em torno da utilização ou não do trator, quer seja 

como oferta para ajudá-los em uma situação difícil, quer seja como uma imposição, no sentido de 

garantir o cumprimento do horário previsto. Desse modo, ressoa no imaginário dos carregadores, 

e da população em geral, muitas histórias geradas por esse impasse, que no fim deixa claro que 

para ser um carregador do pau da bandeira, é preciso antes de tudo ser uma pessoa com 

determinação, coragem, força e, sobretudo, fé no santo padroeiro, como explicita a fala de um 

dos carregadores mais tradicionais de Barbalha, o Néo: 

 
Teve um ano que nóis cheguemo (sic) no Bela Vista, já era de noite, mais de 8 
(oito) horas. O pau era muito grande e pesado, se não me engano era um aroeira 
de mais de 113 palmos (cerca de 25 mts.) e pesava mais de dois mil quilos. 
Tava duro carregar aquele pau. Foi aí que o Padre e o prefeito chegou dizendo 
que ia mandar buscar o trator prá arrastar o pau, porque nóis (sic) não ia 
conseguir. Aí todo mundo se revoltou. Ninguém queria isso não. Aí nóis falamo 
(sic) pro Padre, “não Padre, nóis é que vamo levar o pau de santo Antônio, num 
vai trator nenhum não” (sic). Aí nóis se aprumemo de novo e saímo carregando 
o pau (sic), com garra, fé e coragem, porque nóis não podia fazer essa desfeita 
com santo Antônio. (...) Aí nóis só cheguemo no patamar da Matriz as 10 (dez) 
horas, mais levemo nos braços (sic), na fé, num foi com trator não. (Entrevista 
realizada em Barbalha, no dia 09/06/1997). 
 
 

Um tipo especial de carregador que se destaca em sua atividade, é o “animador do 

pau”. Diferentemente daqueles carregadores tradicionais, ele não transporta nos ombros o pesado 



tronco, nem tão pouco vai até a “cama do pau” para iniciar o cortejo, mas possui a importante 

incumbência de levantar o estado de “animo” dos carregadores, durante a maior parte do percurso 

(ARAÚJO, 1994). 

Porém, sua figura vai além dessa função, porque ao mesmo tempo em que auxilia o 

capitão do pau, levantando o ânimo dos carregadores, também compartilha da dureza de carregar 

o pau, por ter a preocupação de tornar a dura empreitada uma tarefa leve, uma brincadeira. 

A tarefa de “animador do pau” é desempenhada por José Veloso, também conhecido 

por Zé Veloso, um senhor de mais de 70 anos, corpulento e muito alegre, considerado um figura 

tradicional do cortejo. Em meio às palavras de ordem do capitão do pau, ele recita suas cantorias 

e emboladas, que se configuram numa paródia ao discurso oficial, transformando tudo numa 

brincadeira e dessa forma, leva adiante a dura empreitada de carregar o mastro da bandeira. 

 

4 .2 .3 .  José Custódio e  Mestre Pedro 

 

Essas duas figuras tradicionais da festa do padroeiro são de suma importância na 

realização de alguns festejos. Eles desempenham funções significativas no evento de carregação 

do mastro da bandeira e ainda na procissão de encerramento, embora não sejam, e nunca foram, 

carregadores do “pau de santo Antônio”, não animem os homens com palavras de ordem e/ou 

brincadeiras, e também não tenham coordenado qualquer outra fase da festa. Entretanto, suas 

importâncias residem no fato de que eles procuram desempenhar seus papéis com profunda 

responsabilidade e consciência do seu significado para a festa. 

Seu José Custódio, mecânico de motores, é quem coordena o encontro simbólico da 

bandeira com o tronco e a amarração da primeira, momento antes do levantamento desse último. 



Também auxilia o “levantador do pau” na hora de elevação do imenso mastro da bandeira, como 

ele mesmo explica: 

 
(...) o meu trabalho na festa não é apenas amarrar a bandeira do santo no pau 
que os carregadores vêm trazendo. Eu também dou uma força para o levantador 
do pau (sic) (...). Até o ano passado era o Mestre Pedro que fazia este serviço, a 
agora quem vai fazer é o filho do Melquíades. (Entrevista realizada em 
Barbalha, no dia 04/06/1995). 
 
 

Apesar de suas palavras revelarem um jeito serene, tímido e humilde, ao longo da 

conversa seu José Custódio demonstrou possuir muita convicção e experiência em tudo o que faz. 

Com efeito, são essas características reunidas que o torna também uma pessoa respeitável e 

reconhecida na cidade, fazendo com que muita gente afirme: “ele é uma autoridade, é ele quem 

cuida da bandeira do santo, faz a amarração, isso pra mim é um prestígio que ele tem (...)”60. 

Mestre Pedro, uma das figuras mais conhecidas em Barbalha, é também mecânico e 

dono de uns poucos cabelos brancos que denunciam seus anos avançados. Porém, sua disposição, 

alegria e devoção ao santo padroeiro estão longe de se comparar à idade avançada que já possui. 

Conhecido como o “levantador do pau da bandeira”, realizou durante 25 anos a proeza de 

soerguer o imenso tronco, trazido pelos carregadores, em frente à Igreja Matriz. 

Contou que tudo começou quando o antigo “levantador” - Melquíades – havia 

falecido e ele assumiu o lugar. Ele foi o escolhido, porque todo mundo o achava muito forte, 

devido à façanha que já realizava no dia da procissão de enceramento. Antigamente, usava-se na 

procissão a mesma imagem de santo Antônio que está no altar-mor, e era Mestre Pedro, quem 

retirava de lá a estátua do santo, que pesa uns 70 quilos. Devido a isso até 1995, acumulou duas 

                                                           

60 Depoimento de D. Francisca Queiroz, antiga moradora de Barbalha e mãe de Celene Queiroz. Entrevista 
realizada em Barbalha, no dia 09/06/1998. 



funções na festa, a de “levantador do pau” e de “guardião da imagem do santo padroeiro” que sai 

na procissão final, sendo que atualmente exerce apenas a última atividade.61 

Apesar de hoje em dia não mais executar a tarefa de “levantador do pau”, sua fama 

ainda é reconhecida pela destreza e competência com que sempre realizou tal feito, além da 

preocupação com a segurança das pessoas envolvidas neste momento apoteótico. Contam alguns 

capitães do pau que após a escolha de Mestre Pedro para aquela função, “o levantamento do 

mastro ficou menos perigoso”, principalmente depois que ele inventou as “tesouras”, espécies de 

alavancas, e o “guincho”, um tipo de guindaste com 25 m. de cabo de aço, como exemplifica o 

seguinte depoimento: 

 
(...) Depois que o Mestre Pedro - um mecânico industrial que nós temos aqui na 
cidade - passou a levantar o pau a coisa ficou menos perigosa. Porque primeiro 
ele fez as tesouras de pau, um tipo de forquilha que ajuda a levantar o pau 
escorando. Só que aí houve um ano que elas não resolveram, porque chovia 
muito e elas escorregavam, e pau caiu várias vezes no chão. Então no outro ano 
ele fez o guincho (...). Este guincho evitou os acidentes e o medo do povo do 
pau cair de novo. (Tarcísio Duarte, entrevista realizada em Barbalha, no dia 
11/06/1997). 
 
 

Também sua habilidade em carregar a imagem do santo, fixá-la no andor e 

transportá-la pelas ruas da cidade durante a procissão de encerramento é vista como uma 

verdadeira façanha, haja vista que a estátua do santo é reproduzida em tamanho e peso natural - 

mede 1,70 mts e pesa uns 70 quilos - que segundo ele, é desempenhada com muito “prazer e 

devoção”. Porém, o seu desempenho nesta atividade avaliza uma aproximação íntima entre o 

                                                           

61 Conferir Araújo (1994). 



santo e Mestre Pedro, chegando a ser denominado por muitos como “representante de santo 

Antônio aqui na terra” 62. 

Desse modo, a experiência, a serenidade, a humildade, as habilidades profissionais, a 

destreza e a devoção, são fatores psicológicos que atribuem uma autoridade moral àquelas 

importantes figuras. Transformadas em exemplares representativos de capacidade, competência e 

responsabilidade, são elas que transmitem segurança e equilíbrio para todos os participantes da 

festa de santo Antônio, quer estejam na procissão religiosa, quer na euforia da carregação do pau 

(ARAÚJO, 1994). Com efeito, tal afirmação é verdadeira, se imaginarmos que são instantes em 

que o entusiasmo toma conta de todos, sem falarmos no caso do transporte do pau da bandeira, 

quando o cansaço e a embriaguez já tomam conta da maioria dos carregadores. Portanto, são 

figuras importantes não só pelo desempenho operacional que executam, mas por se configurarem 

num ponto de interseção entre os múltiplos personagens da festa de Barbalha. 

 

4 .2 .4 .  Secretário  de Cultura e  Turismo 

 

A responsabilidade sobre as apresentações folclóricas e aspectos chave do processo 

de organização da festa, coloca em evidência o papel do Secretário de cultura e turismo. 

Representante do poder instituído exerce ao longo dos preparativos e da realização dos festejos 

mediações de todos os níveis. O constante trânsito entre as diferenças sócio-culturais coloca-o 

sempre diante de novos desafios, onde sua posição é avaliada por todas as partes envolvidas. 

                                                           

62 Segundo contou-me D. Francisca Queiroz, antiga moradora de Barbalha, numa entrevista realizada em 
Barbalha, no dia 09/06/1998, houve quem pedisse a Mestre Pedro que intermediasse junto a santo 
Antônio, um pedido de casamento! 



Anteriormente, foi destacado o confronto de valores em relação à organização dos grupos 

folclóricos, encobertos pela idéia de transformação da festa em espetáculo. Enfatizo agora outro 

aspecto dessa figura: sua importância na concretização dos eventos. 

O Secretário de cultura e turismo deve ser aquela pessoa que encarna não só a 

dimensão do poder instituído na cidade, mas conseguir estabelecer um constante diálogo com as 

partes envolvidas. Situando-se em meio a um confronto de interesses, cabe a ele a tomada de 

importantes decisões sobre a festa. O que leva a uma identificação de sua pessoa como aquele 

“organizador”, “idealizador” ou mesmo “coordenador geral” de um grande espetáculo, como 

sintetiza a fala de Poliana Coimbra, secretária de cultura no ano de 1998: 

 
Eu acredito que as atribuições do Secretário em relação à festa não se limitam 
apenas aos grupos folclóricos (...). Ele acaba sendo aquele idealizador, 
organizador, que todos esperam uma posição e uma palavra final. Corno uma 
espécie de coordenador geral, que precisa ter uma visão bem abrangente da 
festa, cuidar da parte social, da parte folclórica e também da parte da Igreja. 
Quer dizer na parte da Igreja nós apenas contribuímos financeiramente com a 
decoração, com a banda de música, que faz as alvoradas (...). (Entrevista 
realizada em Barbalha, no dia 10/06/1998) 
 
 

A facilidade de trânsito entre os diversos segmentos da festa proporciona ao 

secretário uma ampla visão sobre os processos decisórios sobre a mesma. Neste sentido, é 

comum encontrar no histórico da festa intervenções feitas a partir dessa figura, buscando 

direcioná-la ao rumo dado desde 1970, embora muitas vezes esbarrem em alguns obstáculos. As 

inovações, no entanto, foram ou ainda são realizadas tendo como base as experiências de vidas e 

a convivência do mesmo na comunidade, levando-o a exercer um papel de mediador entre a festa 

e os outros meios sócio-culturais. Com efeito, o sucesso da festa na região e até no Estado, 

através da revalorização da cultura popular, deve-se em muito ao empenho de pessoas como o 

Secretário de cultura e turismo. Ainda hoje, apesar de estar ligado a interesses outros, revela-se 



uma preocupação em estabelecer uma melhor dinamização da festa levando em consideração os 

grupos de folguedos. É o que deixa claro o seguinte depoimento: 

 
Olha, nestes dois anos que já trabalhei com os grupos folclóricos, aos poucos a 
gente foi mudando algumas coisas (...). Também você não pode chegar aqui e 
querer mudar tudo de uma hora prá outra. É preciso fazer um trabalho de 
conscientização, primeiro com o funcionário d'aqui, depois com os participantes 
dos grupos, que a meu ver é uma das partes mais importante da festa de Santo 
Antônio, e por último com a população. Porque eles vão tomando pé da situação 
e vão entender o nosso trabalho (...). (Poliana Coimbra, entrevista realizada em 
Barbalha, no dia 10/06/1998). 
 
 

Entretanto, o sucesso de uma festa não decorre somente do papel desempenhado pelo 

Secretário de cultura turismo, é preciso que antes se estabeleça uma empatia entre ele e os demais 

participantes da organização. Para tanto, é necessário que o Secretário compreenda o que a 

comunidade espera dele, sem também se colocar numa posição autoritária e impositiva, como 

define ainda o depoimento de Poliana Coimbra: 

 
Mas também você não pode querer impor só as decisões da Prefeitura ou as suas 
decisões, tem que ouvir as pessoas e procurar entrar em acordo, é bom 
estabelecer um contato mais próximo, conversar mesmo com aquelas pessoas 
que tão ali de ajudando, saber o que elas precisam, porque a meu ver só assim 
nossa festa vai sair bonita e organizada como a gente espera (...). (Entrevista 
realizada em Barbalha, no dia 10/06/1998). 
 
 

Apesar de defender certa democratização das decisões sobre a festa, o desempenho do 

Secretário é sempre posto em avaliação. Exemplo disso foi o fato observado durante a pesquisa 

de campo na festa de 1998, quando um número de “quadrilhas juninas”, insatisfeitos com a 

condução da organização na festa daquele ano, não se apresentaram com suas indumentárias 

características, mas vestidos com camisetas que estampavam frases de protestos durante o cortejo 

folclórico realizado após a missa de abertura no domingo. Fato que só foi contornado após a 



intervenção do Secretário que, em plena via pública, conversou com os manifestantes, os quais 

finalizaram as suas reivindicações ali mesmo. 

Por outro lado, o episódio em questão levanta um profundo questionamento acerca do 

papel do Secretário. Se no discurso ele promove uma idéia de harmonia entre as partes 

envolvidas e sua pessoa, na qual o diálogo, o entendimento são peças fundamentais nesta 

engrenagem, na prática ficou evidente que isso não ocorre.· Pergunto-me, então, se a manobra de 

estabelecer o diálogo, não acaba por legitimar uma centralização na figura do Secretario e se essa 

centralização não corresponderia à necessidade do poder instituído de manutenção do controle 

sobre os diversos segmentos sócio-culturais envolvidos na preparação e fruição da festa. 

 

4 .3 .  O tempo quente da festa: a  tradição na nova 

ordem 

 

 

4 .3 .1 .  Abertura: a  “festa  do pau da bandeira” 

 

A festa de santo Antônio de Barbalha começa sempre no sétimo dia da semana, 

podendo iniciar-se no primeiro dia do mês de junho ou ainda no último dia de maio, caso 

qualquer um desses coincidam com o domingo. E termina no dia 13 de junho, dia de glorificação 

do santo padroeiro no calendário litúrgico oficial (sendo também o dia de sua morte). Portanto, 



sua duração pode ser de treze ou quatorze dias, sendo que a cada dia são realizados eventos de 

caráter social e religioso. 

No domingo, dia de abertura dos festejos, as comemorações começam com uma 

alvorada promovida pelos sons dos pífaros63, zabumbas e triângulos - as conhecidas bandas 

cabaçais - que percorrem as ruas da cidade, ainda envolta pelas brumas da madrugada e pelos 

primeiros raios de sol que despontam no horizonte. Logo depois é possível ouvir os acordes da 

banda de música da cidade, a Filarmônica São José, que também vem se juntar ao alvorecer desse 

dia em Barbalha. Por volta das oito horas da manhã, em frente à Matriz, começam a se reunir os 

grupos folclóricos, os visitantes das áreas próximas, os turistas, enfim, todos que aguardam com 

ansiedade o início da missa de abertura dos festejos. 

A missa começa precisamente às noves horas da manhã, com a entrada do padre na 

nave principal da igreja e dura em torno de duas horas. No decorrer desse tempo, as liturgias 

católicas são desenvolvidas acompanhadas de cantores de violas, repentistas, corais, a banda de 

música da cidade, discursos de autoridades locais, como o prefeito e o secretário de cultura e 

turismo, outros políticos considerados ilustres, etc. Vale ressaltar ainda que no ofertório, são 

doados produtos alimentícios produzidos na cidade, como por exemplo a rapadura, cachaça, 

algumas frutas e presentes recolhidos para o leilão da paróquia, tais como bicicletas, produtos 

eletro-eletrônicos, automóveis, dentre outros. 

Do lado de fora da igreja, cada vez mais aumenta o número de pessoas e “brincantes” 

64 dos grupos folclóricos. São quadrilhas juninas ensaiando os últimos passos de suas 

apresentações, os “maneiro-paus” com suas danças típicas, os “bacamarteiros” atirando para o 
                                                           

63 Segundo o dicionário Aurélio (1988), estes são instrumentos rústicos, com seis ou oito orifícios, 
provenientes de uma região italiana (Abruzos) e usados, ainda hoje, sobretudo, em conjuntos musicais 
populares. 
64 O termo utilizado expressa a forma como as pessoas envolvidas nestas apresentações se identificam, 
pois consideram este momento também como uma brincadeira, uma diversão. 



alto, mostrando a força de suas armas que outrora defendiam os fazendeiros e suas terras, “os 

reisados de espada” que lutam numa coreografia ritmada que muito lembra a capoeira, os 

“caretas” que brincam e se divertem com o susto do povo, “as lapinhas”, as “irmandades de 

penitentes” e as “cantadeiras de incelência” 65, que circulam entre homens, mulheres, crianças; 

pobres e abastados com roupa e clima de festa. Também começam chegar os vendedores 

ambulantes que se espalham por todos os cantos, comercializando picolés, bolos, doces, uma 

profusão de quitutes doces e salgados. Enfim, a praça em frente à Matriz é palco de uma confusão 

de sentimentos, cores, sons e sabores. 

Ao estourar dos fogos, sob aplausos e com muita emoção, a missa termina com a 

bênção final dos fiéis e da bandeira de santo Antônio. Esta, ao final da tarde, após seu encontro 

com o mastro – “pau de santo Antônio” - será hasteada para tremular durante os treze dias de 

festa. Ao som do hino do santo padroeiro66, a igreja se esvazia dando continuidade à 

programação. 

                                                           

65 Segundo Celene Queiroz, ex-secretaria de cultura e turismo, “os maneiros-paus” estão limitados a 
apresentar só danças típicas do Nordeste, como a dança da mulher rendeira, do quebra coco, dentre outras. 
Os “bacamaterios” já são caracterizados por um conjunto de elementos sociais e políticos, além dos 
culturais. Este grupo representa o tempo do compadrio e da afilhadagem, uma era marcada por um sistema 
de trocas mútuas, entre os donos da terra e seus empregados, e de guerras entre interesses divergentes, 
como já mencionados acima. Porém, numa forma mais lúdica os “reisados de espadas”, também chamados 
de reisado de salão, se apresentam com uma indumentária enfeitada por espelhos e muitas fitas coloridas, 
relembrando, talvez, a época dos salões imperiais. Os caretas são um grupo que sai fantasiado com 
máscaras que relembram figuras assustadoras do imaginário popular, e também os animais da fauna 
regional, como o Jaraguá, a onça pintada, o burro, o urubu. Também são conhecidos como reisados de 
couro. As “lapinhas” revivem o tempo da criação com a representação do nascimento de Jesus na 
manjedoura. Os “penitentes” e as “cantadeiras de incelências”, ao contrário, relembram o tempo do 
sofrimento e da morte. Os primeiros são pessoas que se flagelam a noite com chicotes ou outros 
instrumentos num ato penitencial, no intuito de pagar pelos pecados do mundo. As cantadeiras de 
incelências são um grupo de mulheres, geralmente esposas dos penitentes, que nos velórios preparam o 
corpo do defunto para o enterro cantando melodias fúnebres, com o objetivo de guiar a alma do morto 
para o reino dos céus. Esta forma de rito fúnebre ainda era predominante no início do século XX. Sobre 
estas consultar artigo de Cândida Galeno (1983). Conferir fotos dos grupos folclóricos e suas 
indumentárias em anexo. 
66 Ver letra do hino em anexo. 



Agora, a grande preocupação dos organizadores é colocar em ordem todos os 

participantes para o desfile. São os grupos folclóricos, a carroça com a “cachaça do seu Vigário”, 

as autoridades políticas e religiosas, o carro de som, todos ocupando seus devidos lugares para 

iniciar o movimento do cortejo, sendo que o andor e a bandeira, ambos com a imagem do santo 

padroeiro, ficam à frente do mesmo. Finalmente, este sai da praça em frente a Matriz ao som dos 

fogos, da filarmônica São José e, também, das bandas cabaçais, percorrendo as principais ruas da 

cidade67, envolvendo o público participante no alvoroço da festa. Neste clima de animação e 

descontração, tanto as pessoas que fazem como as que olham o desfile se confundem misturadas 

numa multidão. É o espetáculo em todo lugar. 

Ao final do cortejo, no Parque da Cidade, apresentam-se para o público presente os 

grupos folclóricos, durante o restante da manhã. E a imagem do santo retorna a Igreja Matriz, de 

onde só sairá à noite para pernoitar na casa de alguma pessoa importante do Município. Retorna 

no outro dia para, na noite seguinte, pernoitar novamente na residência de outra figura destacada 

da sociedade barbalhense e assim sucessivamente, até o penúltimo dia de novenas da festa. São 

os chamados noitários, que tratarei especificamente mais adiante. 

Por volta do meio dia, quando ainda acontecem as apresentações no Parque da 

Cidade, em outro lugar da cidade a movimentação se dá em torno do momento mais esperado 

para este dia: o transporte e fincamento do mastro da bandeira em frente à Igreja Matriz. 

Neste momento, os organizadores desta parte do evento se dirigem ao local onde se 

encontra o imenso tronco da árvore cortado para o cortejo, denominado de “cama do pau”. Lá 

começam a se reunir os carregadores e alguns curiosos que acompanham a saída do mastro do 

                                                           

67 Este trajeto é realizado em um percurso inverso ao do cortejo do pau da bandeira, descrito mais adiante. 
Ver também mapa da cidade com os trajetos dos cortejos, em anexo. 



Sítio São Joaquim. Também se dirige para lá a carroça com a “cachaça do seu Vigário”, que irá 

abastecer os carregadores durante o trajeto com bebidas e comida. 

A cachaça é um dos subprodutos do cultivo da cana-de-açúcar, uma das principais 

fontes de rendas da região. Em tempos passados foi matéria-prima na produção da rapadura, 

atualmente é um dos importantes componentes da economia barbalhense, através da Usina de 

Álcool e Açúcar. Contudo, sua importância não se restringe à esfera econômica. Além de ser 

considerado um dos melhores produtos da região, possui uma relevância cultural, a qual é 

exposta durante a “festa do pau da bandeira” (ARAÚJO, 1994). 

A “cachaça do seu Vigário” vai numa carroça toda enfeitada, onde também estão o 

tonel e as latas com o tira-gosto de farofa e carne. Embora só comece a ser distribuída à tarde, 

quando o cortejo do “pau da bandeira” vem descendo a ladeira do Sítio São Joaquim, acompanha 

desde cedo o desenrolar das atividades no dia de abertura dos festejos. Segundo Araújo (1994, p. 

146-147), essa tradição iniciou-se no final dos anos sessenta, quando a esposa do então capitão do 

pau, resolveu enfeitar a carroça. Daí para frente foi ficando famosa e a cada ano recebendo novos 

adereços, até que hoje em dia é vista como um dos motivos de grande repercussão turística. 

Ainda em acordo com aquele autor, a configuração da “cachaça do seu Vigário” no 

cortejo tem um uso estratégico. Ela “serve de baliza na coordenação da distância a ser percorrida 

em determinado tempo, já que estimula os carregadores a cumprir aquele trecho, alcançar a 

carroça e fazer uma parada com muitas brincadeiras, bebidas e tira-gosto" (ARAÚJO, 1994, p. 

147). 

Já para os carregadores, possui outra função; eles alegam que a cachaça, juntamente 

com a devoção, é o “combustível” indispensável que lhes dá força para seguir adiante na sua 

difícil tarefa. Por isso, é possível ver alguém a todo o momento oferecendo um “trago”. E se há 



certa demora, ouve-se logo algum carregador gritando, pedindo mais combustível, “porque assim 

não dá prá continuar, nem santo Antônio pode ajudar!” 68 

Em meio às brincadeiras, bebedeiras e às palavras de ordem do Capitão do pau, é 

iniciado o transporte do mastro da bandeira que pode ser comparado a uma corrida de obstáculos 

em que se destacam o peso da árvore, o excesso da bebida, o tempo do percurso, a determinação, 

devoção e o cansaço dos carregadores. Todavia, antes do início acontece o “batismo” dos 

novatos. A cada ano eles são incluídos, como novos carregadores, ao grupo de homens destinados 

a transportar o “pau de santo Antônio” e são recebidos, na cama do pau, com um “banho” de 

areia e depois um banho no riacho que passa perto do local, ficando, assim, aptos a carregar o 

tronco (ARAÚJO, 1994). 

Entretanto, a mistura de ritual e brincadeira não pára aí. Quando o cortejo sai das 

terras do Sítio São Joaquim, e entra na estrada de barro, onde predomina uma fina areia vermelha, 

ocorrem os “trotes”, uma espécie de brincadeira que envolve a maioria dos carregadores. 

Consiste numa coreografia que relembra uma luta, cujo objetivo é derrubar o opositor e cobrir-lhe 

o corpo com a areia vermelha da estrada. Executada durante as paradas do cortejo, esta 

brincadeira se constitui em um momento de descontração e confraternização entre eles, pois 

possibilita uma aproximação entre os corpos suados e “melados pelo barro”, além de apontar uma 

quebra das muitas barreiras vividas no cotidiano. 

O trajeto do cortejo compreende uma distância de 7 ou 8 km, entre o ponto inicial de 

carregação até o fincamento em frente à Igreja Matriz, chegando a durar quatro ou cinco horas, 

ou até mais, como já foi mencionado. A entrada na cidade acontece no bairro Bela Vista. Dentro 

do perímetro urbano, o trajeto segue pelas avenidas Jules Rimet, Paulo Maurício, entrando à 

                                                           

68 Depoimento de um carregador anônimo, coletado durante a festa de 1995, em Barbalha. 



esquerda na Rua José Ilan, seguindo na Rua do Vidéo, dobrando novamente à esquerda na Rua 

Merdy Figueira e entrando à direita na Rua Da Matriz, terminando seu percurso na Praça Barreto 

Sampaio, em frente à Matriz69. 

Nesse momento, entra em cena a figura do “animador do pau”, o qual é recebido com 

aplausos e muita vibração pelo grupo dos carregadores. Zé Veloso, como é conhecido, retribui 

recitando suas esperadas cantorias e emboladas. E todos se voltam para ele no momento em que 

inicia um dos mais conhecidos e aguardados motes, o qual é repetido inúmeras vezes durante o 

trajeto, numa espécie de estímulo para os carregadores, como fica claro em suas próprias 

palavras: 

 
E nós temo (sic), os amigos de Santotoin (sic), que regaçá (sic), saindo do Sítio 
São Joaquim, e levar e levar, até chegar ao patamar da Matirz. E por isso eu 
digo: 
Um F um R e um A - todos respondem – FRAA! 
Um F um R e um E - todos respondem – FREE! 
Um F um R e um I - todos respondem – FRII! 
Um F um R e um O - todos respondem – FROO! 
Um F um R e um U - todos respondem – FRUU! 
(Todos ao mesmo tempo): Frá, Fré, Frí, Fró, Fru (...)! 
(Zé Veloso, depoimento coletado na festa de 1995). 
 
 

A essa altura, já existe uma multidão que acompanha de perto o transporte do mastro. 

Esta forma duas alas, uma do lado de direito, outra do lado esquerdo, deixando o meio para a 

passagem dos carregadores. Nesse momento, a atenção do Capitão do pau é redobrada, porque é 

preciso prevenir contra os possíveis acidentes envolvendo os espectadores ou os carregadores. 

Desse modo, entre a multidão que assiste e os carregadores é formada uma espécie de cordão de 

isolamento com uma corda e outros homens que impedem a passagem de pessoas não 

autorizadas, tentado garantirem a segurança para ambos. 

                                                           

69 Ver mapa da cidade com trajetos dos cortejos, em anexo. 



Além do peso da árvore, do excesso de bebida e do cansaço, ao entrarem na cidade os 

carregadores enfrentam outro tipo de obstáculo: a tentativa, como uma verdadeira luta, das 

mulheres para conseguirem tirar um pedaço da casca do trono ou sentar em cima do mesmo. Isso 

acontece porque reza a lenda que a mulher que conseguir sentar no “pau de santo Antônio”, 

durante a carregação, ou fizer o chá da casca da árvore e der para o pretendente, casará antes da 

próxima festa. 

Essa movimentação em torno do “poder milagroso do pau”, teve sua origem dos 

muitos “causos” e histórias contadas, por ocasião do transporte do mastro, sobre “moças velhas” 

e “jovens” que conseguiram casamento. Também evidencia uma adaptação da lendária história 

do “Santo Casamenteiro”, que antigamente levava as moças casadoiras a “torturem a imagem do 

santo” na intenção de alcançar seus objetivos amorosos (embora ainda hoje em dia aconteça nos 

rincões do Brasil). 

Já em relação à lenda do chá, afirma Araújo (1994, p. 170) que esse costume teria 

começado por uma brincadeira. Certa vez os carregadores recusaram uma árvore já cortada, e 

cortaram outra, maior e mais espessa. Porém, o transporte ficou difícil por causa da casca e dos 

nós, que estavam ferindo os ombros dos carregadores. Nesse momento alguém inventou a história 

do chá e incentivou as moças a tirarem a casca do tronco. Contudo, a presença das mulheres 

nesse momento do cortejo possui uma significação própria, que ao mesmo tempo em que revela 

uma separação entre os sexos, estabelece uma aproximação com a religiosidade popular e o santo 

casamenteiro. 

Passados por todos esses percalços, o cortejo chega, sob aplausos e gritos de louvores 

ao santo, num clima de muita emoção, à Praça da Matriz, onde o tronco será fincado ao chão, 

oficializando a abertura dos festejos de mais uma festa de santo Antônio de Barbalha. Nesse 

momento, a gigante árvore é transformada em símbolo e produto social, pois através do trabalho 



humano deixa de ser somente um elemento da natureza, tornando-se parte do cumprimento de 

uma tradição, caracterizada pela devoção ao santo padroeiro: o “pau” tem que chegar no horário 

previsto, para fazer valer a força, a determinação e a fé daquele grupo de homens que se 

aventuraram nessa empreitada (MIRANDA FILHO, 1997). 

Mas antes de finalizamos esta aventura, é importante relatarmos o encontro simbólico 

da bandeira do padroeiro com o mastro e sua amarração neste último e também os preparativos 

feitos para o soerguimento do mesmo. 

No dia anterior, os responsáveis pelo levantamento do tronco, sob o comando de 

Mestre Pedro e de seu José Custódio, cavam um buraco no chão da Praça, de aproximadamente 

dois metros de largura por um e meio de profundidade, isolando o local dos curiosos, pois estes 

podem derrubar as barreiras de terra e cair no buraco. Também prepararam o “guincho” que os 

ajudará no soerguimento. Como já mencionado, é um guindaste de criação do Mestre Pedro, e 

compreende um sistema mecânico compostos por roldanas e cabos ativados manualmente através 

de uma alavanca hidráulica que puxa o pesado tronco para cima, deixando-o em pé. Outras 

engenhocas utilizadas nesta ocasião são as “tesouras”. Feitas de madeira, são também uma 

espécie de alavanca, em formato de tesoura que serve para apoiar o mastro, auxiliando, dessa 

forma, o “guincho” no levantamento do tronco (ARAÚJO, 1994). 

O encontro da bandeira com o imenso mastro acontece quando o cortejo entra na 

cidade. Neste momento, é feita uma parada do cortejo e sob clima de muita emoção, com 

aplausos e espocar dos fogos, seu José Custódio se aproxima da multidão e dos carregadores com 

a Bandeira na mão, um pedaço de pano retangular dividido em duas cores - branco e verde - em 

sentido diagonal e, ao centro, estampada a imagem de santo Antônio. São realizados discursos 



que saúdam o santo padroeiro e proclamam a beleza “cultural”70 da festa. Prosseguem, então, 

com a caminhada, tendo agora a bandeira à sua frente.  

Já a amarração, é feita na Praça Sampaio Barreto, antes do soerguimento do mastro. 

Seu José Custódio se aproxima do tronco e sob as bênçãos do vigário amarra a bandeira na ponta 

mais estreita do mesmo, liberando-o para que os outros aprumem a árvore gigante, fincando-a ao 

chão e apontando novamente para o céu de Barbalha, com a bandeira do santo tremulando lá no 

alto, encerando mais uma “festa do pau da bandeira” e dando início à Festa do Glorioso Santo 

Antônio. 

Nessa hora apoteótica, a multidão aplaude e, entre si, saúdam-se mutuamente 

congratulando todos aqueles que fizeram mais um domingo de abertura dos festejos. Também 

louvam o santo gritando: "Viva a Santo Antônio! Viva o pau de santo Antônio! Viva a festa de 

Barbalha!!!". E tudo se transforma em festa, configurando uma rápida interrupção do fio histórico 

e o estabelecimento de um ponto atemporal, onde diferenças de toda a natureza são sublimadas 

dando lugar a um fugaz instante de fraternidade e solidariedade e dos desejos universais de 

igualdade e felicidade. 

 

4 .3 .2 .  A movimentação no Parque da Cidade 

 

Após o término da carregação e do levantamento do mastro, todos os presentes, aos 

poucos, se retiram da Praça, voltando para suas casas e comentando como foi a “festa do pau da 

                                                           

70 O termo é utilizado pelos participantes da festa, proclamando-a deste modo para resguardar aspectos 
regionais e folclóricos. 



bandeira” do ano em curso, fazendo comparações com as festas anteriores. Falam também sobre 

as atrações musicais que se apresentarão no Parque da Cidade. 

Os shows, que fazem parte da programação social, são realizados à noite e iniciam-se 

por volta das 21 h, terminando às 3 ou 4 horas da madrugada. Durante os treze dias de festa, 

todas as noites duas atrações se apresentam no palco principal do Parque da Cidade, que fica 

localizado ao centro deste71, tendo a sua frente uma área reservada para o público que assiste de 

pé aos espetáculos. São shows de artistas locais e nacionais72 contratados pela prefeitura 

municipal, como já foi mencionado. 

Durante essas programações, Barbalha recebe uma multidão proveniente dos 

municípios vizinhos, de outras cidades do Estado, como Fortaleza, e até de outros Estados mais 

próximos, como Pernambuco, Alagoas e Paraíba. O Município torna-se uma confusão de carros 

por toda parte e pessoas que circulam pelas ruas do centro e próximas ao Parque, até o final das 

apresentações. Devido a isso, muitos moradores, principalmente os mais antigos e mais 

tradicionais, reclamam desse lado festivo dos eventos. Apesar de considerarem importante como 

fonte de renda para a cidade, muitos afirmam que estes shows têm se transformado num 

incômodo, porque além de conturbar o trânsito da cidade, perturba o sono daqueles mais idosos 

que não podem mais acompanhar o ritmo da festa. Apontam, então, como solução para esse 

impasse, a alternativa de que as apresentações devem “durar até a meia noite e não mais que 

isso”73, garantindo, dessa forma, o bem estar de todos. 

Outra dificuldade apontada pela população local é que a cada ano a ação de grupos 

baderneiros (as chamadas gangues) e ladrões têm aumentado, agravando o problema da violência 

                                                           

71 Ver croquis da demarcação interna do Parque da Cidade, em anexo. 
72 Ver cartazes das programações da festa, em anexo. 
73 Depoimento de Dona Lourdinha, moradora antiga da cidade. Entrevista realizada em Barbalha, no dia 
10/06/1998. 



na festa74. Segundo eles, a causa desse fato lamentável é o crescente aumento do número de 

shows dos “cantores de fora”, os quais fazem com que muitas pessoas se dirijam à cidade, 

atraindo não só as pessoas “de bem”, mas aquelas “mal intencionadas”, como relata o seguinte 

depoimento do Dr. Napoleão Neves, estudioso da história da cidade e da festa: 

 
(...) a festa do Parque, nos moldes atuais é uma distorção. Tem muita bagunça, 
indisciplina, violência, houve anos que teve até tiros e morte lá dentro. E isso aí 
não tem sentido não. Porque você sai da sua casa prá ir a uma festa, e volta pro 
hospital ou pro cemitério?! Isto prá mim tem tirado a beleza da festa daqui de 
Barbalha (...). Essa desordem é causada pelas gangues que vem principalmente 
de Juazeiro, nas noites dos shows desses cantores de fora (...). (Entrevista 
realizada em Barbalha, no dia 02/061998). 
 
 

A preocupação com a violência nesses dias de shows tem aumentado após o ano de 

1996, quando foi registrado na delegacia de polícia o maior número de casos de assaltos à mão 

armada, numa média de 6 a 7 casos por noite, só dentro do Parque. Ainda foram registradas uma 

tentativa de homicídio e a execução de um homem na interior do Parque75. Também, para alguns 

médicos plantonistas, aquele ano foi considerado “macabro”, pois vários feridos deram entrada 

na emergência do hospital municipal, com lesões graves e outras consideradas mais leves. Porém, 

o pior caso, segundo aqueles médicos, foi de um senhor que teve sua genitália destruída pela ação 

de ácido sulfúrico, lançado por jovens adolescentes dentro do Parque, “uma coisa jamais vista 

durante os festejos de santo Antônio” 76. 

                                                           

74 Também é grande o número de ocorrências devido a gestão demasiada de bebidas de teor alcoólico, a 
qual provoca muitas brigas e confusões, dentro e fora do Parque. 
75 Durante o trabalho de campo foi realizada uma pesquisa nos arquivos e relatórios da delegacia da 
cidade, a qual comprovou um considerado aumento nas ocorrências após a transferência da parte social da 
festa para o Parque da Cidade. Para se ter uma idéia, até 1991, último ano da festa na Praça Engenheiro 
Dória, foram registrados apenas 5 (cinco) casos. Em 1995, ano de início dos trabalhos de campo desta 
pesquisa, foram registrados 25(vinte e cinco) casos só de assaltos e furtos dentro do Parque e em 1996, 
foram 85 (oitenta e cinco) casos. 
76 Depoimento do Dr. Napoleão Neves, historiador da cidade e médico plantonista do hospital de 
Barbalha. Entrevista realizada em 02/06/1998, em Barbalha. 



Diante desses casos e do fato da população reclamar constantemente por mais 

segurança no período da festa, a Prefeitura tomou algumas providências durante os festejos de 

1997, entre elas o aumento do contingente policial nos dias das apresentações, com detectores de 

metal nos portões de acesso ao interior do Parque, murar a área do mesmo e a cobrança de 

ingressos para assistir aos shows. Contudo, esta última medida é vista também como um reforço 

para o orçamento da festa. Porque contribui de forma significativa no pagamento dos cachês dos 

artistas. 

Entretanto, nem todos os acontecimentos do Parque estão relacionados a uma face 

“violenta” da festa de Barbalha. Nas barracas de palhas, padronizadas e bem estruturadas, a 

maioria dos barbalhenses se reencontram num clima de total descontração e informalidade. 

Nesses verdadeiros redutos da alegria e animação, muitas “rodas de amigos”, que se formam ao 

longo do “oceano” de cadeiras e mesas que compõem o cenário do Parque, podem se deliciar, 

comendo uma profusão de quitutes salgados e doces, além de provar o aguardente produzido na 

região e tomar a costumeira cerveja bem geladinha enquanto aguardam as apresentações daquela 

noite. Outros, no entanto, preferem caminhar por entre a multidão, afinal, a “festa” é de santo 

Antônio e ninguém quer perder a oportunidade de paquerar ou mesmo “arranjar” a sua “cara 

metade”. 

 

4 .3 .3 .  Os noitários  

 

Elemento integrante da parte religiosa, os noitários são as conhecidas “novenas 

preparatórias”, amplamente difundidas nas comemorações dos santos padroeiros que acontecem 



todos os dias de festa, cujo objetivo é resguardar os ensinamentos religiosos difundidos pela 

Igreja Católica. 

Em Barbalha, os noitários são iniciados com uma missa na Matriz, por volta das 18h, 

onde são lidos textos de passagens bíblicas e outros que relembram a vida do santo padroeiro. Ao 

final da missa, a imagem do santo sai seguida de uma procissão até a residência de alguma pessoa 

ilustre, tais como uma senhora da “alta sociedade”, ou entidade social destacada no cenário 

político do município, podendo ser algum sindicato, associação comunitária ou ainda alguma liga 

religiosa. Lá chegando, todos os participantes rezam e “tiram o terço de Nossa Senhora”, além de 

realizarem novas leituras de passagens bíblicas. Após o término dessas “liturgias”, preparam-se 

para realizar o leilão da “prenda” daquela noite, cujo objetivo é arrecadar fundos para obras 

sociais da igreja e degustar os quitutes oferecidos. 

Na noite seguinte, o santo volta à Matriz para participar daqueles rituais, agora com 

uma leitura do total dos donativos arrecadados na noite anterior. Após esse passo, novamente em 

procissão, a imagem do santo sai para outra residência ou entidade, e assim sucessivamente, até o 

penúltimo dia de festa, fazendo com que o santo percorra quase toda cidade arrecadando fundos 

para obras sociais da igreja e prendas para os futuros leilões. Entretanto, nesses momentos de 

encontro com a comunidade, há também a exaltação dos valores religiosos, difundidos pela Igreja 

Católica, como explica o depoimento do Pe Renato Simoneto, ex-pároco da cidade: 

 
É bom lembrar que nas trezenas, que são realizadas todos os dias nas casas de 
famílias ou entidades, há também orações e leituras da palavra de Deus, o que 
mostra não existir apenas o gesto ritualístico, mas existe o esforço para 
concentração (...). (Entrevista realizada em Barbalha, no dia 09/06/1995). 
 
 



Convém frisar que apesar da veemência em se afirmar os noitários como eventos 

regidos pela dimensão religiosa, onde o objetivo maior é a busca numa aproximação com as 

divindades e o sagrado, também são momentos que reinam uma ordem “mundana”. 

Com efeito, os santos da igreja católica evidenciam um modelo de fé a ser seguido, e 

seu enaltecimento na festa restabelece este modelo. Os rituais procuram desvelar o que há de 

sagrado nesta figura humana, porém divinizada. Mas no contexto dos noitários, a ação 

desempenhada pela Igreja confunde o sagrado com profano, passando ambos a existirem em 

ações concretas, porém não separadas, ao menos em nível simbólico. A arrecadação dos 

donativos do “bingo” mistura a sacralização da imagem de santo Antônio à atividade lucrativa, 

apesar dos fins filantrópicos, além de instituir uma rivalidade entre as entidades envolvidas. 

Porque ao fazer a leitura dos donativos, toma-se público o valor arrecadado naquela noite de cada 

associação, entidade ou família, levando a uma inevitável comparação entre aqueles mais bem 

sucedidos e outros nem tanto. O que não deixa de ser, também, uma possível estratégia, bem 

montada, para se obter mais donativos ou até mesmo manter o controle sobre seus fiéis. 

 

4 .3 .4 .  A procissão de encerramento 

 

Ainda como parte integrante da programação religiosa, é realizado no último dia de 

festa, o cortejo processional que envolve toda a comunidade católica da cidade. Precisamente às 

15h soam os badalos dos sinos da Matriz, conclamando a população para o ritual que se 

aproxima. Às 16 h, a imagem de santo Antônio sai defronte da residência do Sr. Marciano Teles, 

percorrendo um trajeto de quase 4 km, o qual compreende as seguintes ruas: Av. Cel. João 

Coelho, Pinto Madeira, Ruas do Vidéo, Sete de Setembro, Divino Salvador, Major Sampaio, 



Tristão Gonçalves, Pe. Correira, Zuca Sampaio, T - 5 (Vila Santo Antônio), Av. Paulo Maurício, 

Cel. João Cruz, Princesa Isabel, Praça Eng. Dória, Ruas 15 de setembro, Pe. Ibiapina, e chegando 

finalmente à Rua da Matriz77. Este é um momento de grande emoção para todos os participantes, 

pois é através desse ritual que eles confirmam sua ligação com o poder divino, agradecendo ao 

padroeiro pela festa transcorrida. 

O cortejo sai, mais uma vez, ao som das bandas cabaçais, da filarmônica São José e 

dos fogos de artifício e do coro de vozes da multidão a cantar o hino de santo Antônio. Também 

vão fazer parte desse ritual as comunidades da zona rural do Município, representadas pelos seus 

respectivos padroeiros, caprichosamente ornamentados em seus andores. Num total são quinze 

santos em desfile nas ruas da cidade, sendo que o último andor é o que transporta a imagem, em 

tamanho natural, de santo Antônio. Devido ao peso e altura da estátua, a estrutura daquele andor 

não corresponde ao modelo tradicional, no qual a imagem é carregada nos ombros. Foi 

desenvolvida uma espécie de quatriciclo, coberto com madeira, chamado de “carro-andor”. 

Dentro fica uma pessoa, o “guiador”, que o movimenta através de pedais. Em cima e à vista de 

todos, fica a imagem do santo presa ao centro e rodeada por muitas flores e adereços com 

motivos religiosos, como réplicas de velas, terços de Nossa Senhora, anjos e outros. A decoração 

do “carro-andor”, guardadas as devidas proporções, ao mesmo tempo em que lembra os carros 

alegóricos apresentados durante os desfiles das Escolas de Samba no carnaval carioca, também 

nos reportam ao passado, no tempo do Brasil colonial, quando festas como esta eram momentos 

importantes para a comunidade. Conforme foi mencionado, durante as festas religiosas era 

                                                           

77 Ver mapa do trajeto do cortejo processional, em anexo. 



comum a população representar em carroças e tablados passagens bíblicas, como a cena da 

manjedoura ou o cenário do Édem, com Adão, Eva e a serpente78. 

À medida que a procissão caminha pelas ruas da cidade, a população vai se juntando 

à multidão. Por fim, tem-se a impressão de que todos os moradores da cidade estão ali 

participando daquele momento de congraçamento e fé. Também marcam presença algumas 

autoridades políticas do Município, que vão próximas ao carro-andor e das chefias religiosas 

locais. Vale ressaltar que durante este evento, não há discursos inflamados acerca do valor 

cultural da manifestação em questão, como aqueles que acontecem na abertura. Há um clima de 

muito respeito e contrição. 

Ao chegar à Igreja Matriz, por volta das 19h, o cortejo chega ao seu fim, terminando 

com as bênçãos do vigário sobre a população e agradecendo ao santo padroeiro por mais uma 

festa realizada. Neste momento, toda a comunidade participante aplaude, e entre si, se 

congratulam mutuamente, estabelecendo um clima de descontração e informalidade, contrário 

àquele que vigorou durante o percurso do cortejo. A irrupção do momento histórico, dá lugar a 

um instante fugaz, onde diferenças e particularidades são atenuadas, há um reencontro com os 

desejos universais de igualdade e felicidade, tudo isso celebrado ao som do coro de vozes, a 

cantar o hino do santo e o espocar dos fogos de artifícios. Porém, a festa do padroeiro de 

Barbalha não se encerra nesta ocasião, mais tarde vai acontecer os últimos shows no Parque da 

Cidade. 

                                                           

78 Neste sentido consultar o capítulo 2 deste trabalho, “Religiosidade e festa de santo: heranças 
portuguesas” e Del Priore (1994), sobre as festas no Brasil colonial. Sobre visão sociológica e 
antropológica acerca da montagem e fabricação das alegorias no carnaval carioca, conferir Cavalcanti 
(1995). 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 

 

 

 

A minha intenção, ao longo deste trabalho, foi analisar o complexo fenômeno 

sociocultural da festa de santo Antônio de Barbalha, como um espaço privilegiado do encontro de 

diferentes esferas e repleto de nuanças e elipses incongruentes. Nela se encontram passado e 

presente, coletivo e individual, sagrado e profano, erudito e popular, cotidiano e extraordinário. 

Também pode ser percebido corno um veículo que expressa os valores e o modo de vida das 

pessoas ali envolvidas, além de revelar os conflitos e tensões vividas naquela sociedade. 

Ao utilizar um diálogo entre os conceitos e métodos da Antropologia, Sociologia e 

História, procurei estabelecer urna ligação entre passado e presente, recompondo algumas formas 

de homenagem aos santos católicos. Dessa forma, busquei reconstituir como eram realizadas e 

vivenciadas as festas religiosas no tempo do Brasil colonial, além de levar em consideração as 

suas estruturas básicas, com raízes que remontam ao período da colonização, a qual trouxe 

consigo resíduos culturais da época medieval. Neste sentido, descrevi aspectos particulares de 



corno as festas eram realizadas e vivenciadas naquele tempo, ressaltando que se constituíam em 

verdadeiros espetáculos de devoção, nos quais a familiaridade com o sagrado, o riso popular, o 

grotesco, o lúdico e a religiosidade, expressos na forma como se dava a relação entre os homens e 

os santos católicos, eram elementos que tornavam as festas parte integrante do modo de vida 

daquela época. 

Desse modo, foi evidenciado que as festas de maneira geral, e em particular as 

religiosas, se configuraram ao longo da história brasileira como importantes elementos de 

integração dos diversos segmentos socioculturais que delas participam. Valiosas tradições 

populares, as festas religiosas aqui foram introduzidas pelos colonizadores portugueses, que 

mantinham profundas ligações com o pensamento popular da Europa daquela época. Durante 

muito tempo foram expressões maiores da exaltação da glória de um santo, se inscrevendo num 

sistema de trocas entre a divindade e o fiel. Momentos recorrentes da vida social naquele período 

histórico, as festas religiosas eram e ainda são, instantes privilegiados para se pagar promessas, 

pedir novas graças, ou ainda renovar os laços com o santo homenageado. Mas também eram 

momentos nos quais se exprimiam os valores coletivos e individuais, hierárquicos e 

comunitários, religiosos e lúdicos. Enfim, as festas religiosas introduzidas pelos portugueses no 

Brasil nos tempos coloniais eram importantes eventos que congregavam os múltiplos segmentos 

sociais, raciais e religiosos, destacando-se como um importante elemento na construção da 

sociabilidade, além de se traduzirem em expressão máxima da relação entre os homens e o 

sagrado. Eram verdadeiros espetáculos de devoção. 

No caso de Barbalha, durante um largo período na sua história a festa do seu 

padroeiro foi realizada naqueles moldes difundidos pelas associações e agremiações sociais e 

religiosas, apesar de que tais entidades praticamente insistiram naquela cidade. Embora não tenha 

sido executada de forma suntuosa e pomposa como em outras áreas do país, sempre manteve uma 



ligação muito estreita com os fiéis, os quais viam na festa do seu padroeiro uma forma de 

estabelecer uma maior aproximação com o divino e o santo, exemplo é a carregação do “pau da 

bandeira”, que anteriormente acontecia como forma de expressão da religiosidade e devoção 

popular daquela época, apesar de hoje em dia tal manifestação veicular outro significado. 

Por outro lado, analisou-se a festa do padroeiro de Baralha na atualidade, procurando 

desvelar, a partir das transformações a ela imputadas, as continuidades herdadas desde a 

colonização, considerando que a reprodução da cultura é estabelecida pela dinâmica relação entre 

permanência e transformação, onde ambas as esferas são mutuamente dependentes por 

participarem de uma mesma realidade social. 

A tensão entre mudança e permanência é uma presença marcante nos rituais da festa 

de Barbalha, e a análise do seu caso pode enriquecer a compreensão das múltiplas formas como 

esta questão se apresenta. Ao longo do texto foram evidenciados os processos de transformação e 

permanência de sentidos da festa de santo Antônio para os barbalhenses, onde ficou registrado 

que no passado as comemorações estavam relacionadas ao sentido da devoção, cimentada pela 

estreita relação entre os homens e os santos católicos, embora a sociedade fosse regida por forte 

controle das instâncias que representavam o poder temporal e religioso na cidade. Entretanto, 

diante dos muitos acontecimentos e fatores de ordem econômica, a cidade e a festa foram 

mudando, dando lugar a novas formas de relacionamentos socioculturais. Com isso, novidades 

foram sendo incluídas na tradição de homenagear santo Antônio em Barbalha, alternando os 

sentidos e adaptando antigos símbolos as novas situações, o que ocorre principalmente a partir de 

1970, quando a festa passa a ser vista como um forte elemento turístico na dinamização da 

economia local. 

Apesar de hoje em dia a festa do padroeiro de Barbalha ainda estar sob a coordenação 

dos poderes religiosos e político, representados respectivamente pela Igreja e Secretaria 



municipal de cultura e turismo, há uma maior dinamização das comemorações e participação 

popular, tanto na preparação como na fruição dos eventos. Atores e público tornaram-se 

importantes elementos na construção daquela trama social. 

A partir do pressuposto de que as manifestações culturais só persistem porque são 

reproduzidas conforme a dinâmica decorrente da relação entre a tradição e a mudança, foi 

possível analisar a festa de Barbalha, buscando detectar algumas mudanças no significado, mas, 

sobretudo, apontando aqueles que permanecem. Dessa forma, ao longo do ciclo de preparação e 

realização da festa do padroeiro de Barbalha, podemos afirmar que muita coisa mudou; porém, 

outras permaneceram as mesmas. 

Do ponto de vista da organização interna da festa, na qual envolve uma ampla rede de 

atividades que englobam, além de muitos meses em sua preparação, um grande número de 

pessoas e de recursos, ocorreram transformações enormes e irreversíveis. Com as mudanças 

ocorridas a partir de 1970, a festa passou a exercer um importante papel de elemento turístico 

para o Município, levando a uma revitalização de algumas manifestações populares, tais como a 

carregação do “pau da bandeira”, ou ainda a apresentação dos grupos folclóricos. Porém, esta 

manobra de revalorização da cultura popular local, teve por objetivo a inserção da festa no 

circuito econômico da cidade, passando a veicular um novo significado aos seus rituais, um 

espetáculo para ser consumido. Isto leva a uma conclusão de que não se pode pensar a festa do 

padroeiro de Barbalha sem considerar os seus múltiplos aspectos, sejam econômicos, políticos ou 

simbólicos. Em outras palavras, não se deve entender aquela realidade multifacetada, partindo de 

uma compreensão fragmentada ou compartimentada, privilegiando apenas dimensões restritas da 

realidade, como por exemplo, fixar a discussão somente na sua suposta clareza ideológica, se 

representa um fator de conservadorismo ou resistência a uma cultura dominante, sem considerar 



questões que dizem respeito ao conteúdo simbólico e aos processos de produção, manutenção e 

modificação de sentidos. 

Por outro lado, do ponto de vista das relações internas à realização e fruição da festa, 

ou seja, na concretização dos eventos, tudo se passa como se ainda estivéssemos diante das 

comemorações populares da Idade Média, quando a liberdade, o riso popular, o grotesco, as 

brincadeiras, a pantomima, o teatro e a religiosidade, representadas pelas diversas manifestações 

que compõem aquele complexo conjunto (tais como a carregação do “pau da bandeira”, “a 

apresentação dos grupos folclóricos”, a informalidade dos eventos que acontecem no Parque da 

Cidade, etc.), e pela forma como ainda hoje acontece a relação do “toma-lá, dá-cá”, entre os 

homens e os santos católicos (a própria festa pode ser pensada como um produto oferecido ao 

orago de devoção, pela comunidade, em troca de saúde, paz, prosperidade, harmonia, etc.), são 

elementos que ainda hoje permanecem vivos na tradição de festejar os santos católicos, apesar de 

o controle ser exercido, cada vez mais e em maior intensidade, pelas instâncias que detêm o 

poder religioso ou temporal. Contudo, esse eixo de continuidade leva a urna outra conclusão, na 

qual a festa de santo Antônio de Barbalha estabelece urna forte ligação com o passado, indicando 

que suas vinculações com a sociedade mais ampla são antigas e profundas, pois esta acompanha 

suas transformações e permanências. 

Entretanto, nos rituais da festa de Barbalha esse eixo de continuidade, embora com 

rupturas, estabelece que haja uma sólida herança com os princípios de liberdade, igualdade e 

solidariedade. Portanto, o uso de uma gama de eventos que articulam ritos eclesiásticos (missa, 

noitários e procissão) e festejos concentrados entre serviços de troca de lazer e diversão, aponta 

para um contato livre e familiar, intensamente vivido entre os indivíduos, rompendo com 

barreiras e estabelecendo formas inusitadas de comunicação entre eles. Enfim, a festa de santo 

Antônio de Barbalha representa um forte sustentáculo no processo de socialização dos grupos ali 



envolvidos; afinal, durante um período de quinze dias a rotina da cidade é transformada num 

momento ímpar em que todos querem, ao mesmo tempo, se divertir e cumprir suas tradicionais 

obrigações religiosas, permitindo, dessa forma, uma interação entre a comunidade local, onde 

todos se reconhecem e são reconhecidos na festa do seu do padroeiro, o que me faz lembrar 

aquela música: “a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte (...)”. 

Há quatorze anos, quando conheci Barbalha, a cidade me transmitiu uma agradável 

sensação de bem estar, porém, associada a uma forte inquietação que se traduzia numa percepção 

daquela “cidadezinha do interior” como algo protegido da ação transformadora do tempo. Hoje, 

após percorrer suas ruas estreitas e íngremes, conversar com moradores e participar da festa de 

seu padroeiro, percebo que a cidade possui um ritmo particular e intensamente vivido, estando 

longe de ser apenas um cenário inerte. Barbalha, através da tradicional festa de seu padroeiro, 

demonstra que a vitalidade e os laços com o passado são os principais traços de sua 

personalidade, desvelando, dessa forma, uma especial capacidade de adaptação aos processos 

sócio-culturais. 
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