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o SAGRADO SELVAGEM

Em texto publicado no jornal Diário de São Paulo, em julho de
1943, o sociólogo Roger Bastide expôs suas impressões sobre a entáo corrente
idéia de que a religião se encontrava em declínio. Quase informalmente,
Bastide apresentou no artigo O homem, essa máquina de fobricar deuses,
sua idéia de um sagrado selvagem. Idéia que apresenta um novo tipo de
sagrado, que se recusa a nascer apenas entre as paredes dos templos e acaba
florescendo em terrenos (para o senso comum) inusitados, profanos, coti-
dianos. Bastide diz:
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... criam-se novos cultos debaixo dos nossos olhos. Nessas mechas e
cabelos preciosamente conservadas, e atadas com fita colorida, do filho
querido que morreu, nessas canas da namorada guardada no fundo de
uma gaveta está inteiramente contido o culto das relíquias. Nas cerimônias
celebradas em torno do Soldado Desconhecido, essas paradas militares.
essas chamas reacendidas num ritual, sáo uma nova religião que surge
um novo culto aos mortos".

É desse sagrado das coisas pequenas, dessa fabricação de de
e do aparecimento de novos cultos que falarei em seguida. Sagrado
se não chega a ser selvagem, tampouco aceita ser domesticado (ou s
catequizado?) segundo os preceitos da Igreja Católica Apostólica Romaz
Antes, o que se vê é uma relação de devo ração criativa, para usar uma i
do modernista Oswald de Andrade. A história que contarei vem de long
da cidade de Aurora, distante 472 km da capital cearense. História de má.: -
Francisca, moça de 16 anos morta pelo ex-noivo e santificada pela devo .
do povo. Povo que para ela ergueu capelas, preparou festas, acendeu vei
ofereceu orações e, acreditando-a santa, pediu que se portasse como -
intercedesse junto a Deus por seus fiéis devotos. Santa que nasce co
querem as tradições cristãs, mas que traz, em si, a marca dessa nova religi
sidade, dessa sagrada selvageria de que fala Bastide.

Em A Letra e a voz, Paul Zumthor fala nas "canonizaçôes espo -
tâneas", observadas na Europa sem as amarras da Igreja até o século.
fenômeno que acabava "impondo às autoridades eclesiásticas cultos qu
seus olhos, eram suspeiros'". Assim como os episódios a que se referiu Z -
rnthor em seu livro, incontáveis outros casos desta "canonização espontâne
tomam corpo dentre as manifestações do catolicismo no Brasil. Esses ca
fazem parte de um universo maior, denominado como devoções margina..
Além da devoção a santos originados do clero, dos grupos de leigos piedo
que ocupam as igrejas ou mesmo de segmentos marginalizados da sociedac
outros fenômenos se encaixariam nessa classificação - tais quais culto
relíquias, a lugares tidos como sagrados e outros. Deles me ocuparei Ir.

adiante, pois - como se verá - o culto aos santos do povo, não raras vez
se manifesta através de mais de uma dessas formas devocionais",

Por relatos e alguns poucos estudos, sabe-se de casos em diver
estados do país e em todas as suas regiões". No Ceará - e para além dele-
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caso mais emblemático e vultoso é o do Padre Cícero Romão Batista. Por
décadas rejeitado pela Igreja, a figura do padre encontrou abrigo na devoção
de milhares de romeiros que, todos os anos, visitam a cidade e se espalham
por todo o Cariri. Tamanha força o culto tem, que a Igreja ensaia uma
aproximação do santo cearense, com direito a habilitação e a abertura para a
possibilidade de Padre Cícero ser oficializado como santo. Com cultos bem
menores, em número de fiéis, que o Padim Ciço, outros tantos eleitos pelo
povo encontram lugar no firmamento sertanejo. São tantos casos conheci-
dos e, a cada viagem, a cada conversa informal, novos se fazem conhecer:
Maria de Biu e Licosa, em Várzea Alegre; Maria Lisbâo, em Bela Cruz;
mártir Isabel, entre Guaraciaba do Norte e Reriutaba; a escrava Romana, na
Serra da Meruoca. Isso, só para ficar em uns poucos exemplos, todos com o
perfil semelhante (com exceção do caso de Meruoca). Essas mulheres foram
vítimas de agressores com motivos - em linguagem jurídica - passionais.
Não foi diferente em Aurora.

A MORTE DE FRANCISCA E O SURGIMENTO DA MÁRTIR

Em 9 de fevereiro de 1958, a paróquia de Aurora festejou, com
atraso, o dia de São Sebastião (comemorado em 20 de janeiro). Na saída
da missa matinal em homenagem ao santo, Francisca Augusto da Silva foi
morta a golpes de faca por seu ex-noivo, o agricultor conhecido como Chico
de Belo. Os motivos que levaram ao crime foram, segundo relatos de fiéis e
de familiares de Francisca, ciúmes e uma reação violenta à rejeição sofrida
por Chico. Poucos meses antes, o noivado havia sido rompido e, apesar da
insistência do ex-noivo, Francisca não aceitou a reconciliação.

Há diferentes e divergentes versóes da história sobre quem seria o
responsável pelo rompimento - e elas são significativas para a hagiografia.
Ora Chico, ora Francisca. A maioria dos fiéis prefere a versão em que,
atendendo a um pedido do pai, a moça terminou o noivado com aquele
rapaz, "de gênio ruim e violento". Versão protagonizada por uma Francisca
que dá destaque à submissão e à obediência ao pai - inexiste no relato da
irmã de Francisca", Segundo Maria Júlia Ferreira, Chico se negou a esperar
mais um ano para casar com a noiva, como queria o pai desta. Contada
dessa forma, a história perde seu potencial doutrinário. Aqueles que têm
Francisca como santa preferem a primeira versão, já que o santo é um
exemplo a ser seguido".
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Mesmo sem entrarem em acordo, os relatos convergem para dizer
que, procurada por Chico, a jovem preferiu não retomar a relação. O agri-
cultor não aceitou a rejeição e passou a procurar insistentemente Francisca.
Perseguição que se encerrou na manhã daquele dia 9, por volta do meio
dia, quando a jovem de 16 anos saía da missa, acompanhada de dois irmãos
menores e seguia em direção para sua casa. Em uma estrada de terra, na
presença de outras fiéis que voltavam pelo mesmo caminho, Chico de Belo
apunhalou a ex-noiva treze vezes. A jovem morreu no local sem que pudesse
ter sido socorrida. Seu assassino fugiu, mas foi preso pela polícia da cidade
ainda no mesmo dia.

Poucos meses se passaram até que o lugar da morte, que ficou mar-
cado por um cruzeiro levantado pela família da moça, começasse a atrair
fiéis. Primeiro, piedosos que lamentavam a violência da morte de tão jovem
vítima e, no local, acendiam uma vela para sua alma. Depois, fiéis em busca
de intervenções junto a Deus. Milagres e graças alcançados, não tardou para
que os relatos se difundissem em toda a comunidade. A fama de milagreira
acabou decretando o dedínio da imagem de Francisca, a filha de agricultores.
Em seu lugar, começou a ser erigida a imagem de mártir Francisca, a santa.

HISTÓRIAS QUE O POVO CONTA

O momento da morte de Francisca é, também, o momento de sua
transformação. Quando foi surpreendida por Chico de Belo, naquela estra-
da, Francisca estava acompanhada por dois irmãos. A participação deles na
cena é emblemática: tentaram ajudar a irmã a se livrar de seu algoz e, não
sendo bem sucedidos nesse intento, partiram do lugar levando consigo a
lembrança do que haviam acabado de presenciar. Enquanto um deles levou a
triste notícia aos pais, o outro, na busca de ajuda, se dirigiu a cidade. Ambos
partiram com a palavra e fizeram ela ecoar.

Desta forma, os irmãos de Francisca deram início à torrente de
relatos sobre o dia da morte da jovem. Relatos que se dividiram e correram
por direções contrárias, como os irmãos, e terminaram por transformar a
adolescente filha de agricultores na santa portadora dos valores da comu-
nidade de fiéis. Ao exemplo do primeiro dia, foi assim que a história de
Francisca continuou sendo contada. Por muitos anos, a palavra falada foi a
matéria-prima da hagiografia popular.
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Durante a pesquisa realizada, tive contato com Maria, irmã mais velha
de Francisca, e Dona Nininha (Francisca Ferreira da Silva), prima próxima da
jovem, não só pelos laços familiares, mas pela amizade e pela idade. Os relatos
dessas duas senhoras me obrigaram a transformar o esboço do panorama do
imaginário acerca de mártir Francisca. Ouvir suas falas me permitiu observar
que, na oralidade, as histórias que se contam sobre Francisca e a mártir podem
ser divididas em dois grupos. O primeiro, composto pelas falas das duas mu-
lheres e, possivelmente, de outros familiares ou amigos próximos da família
que conheceram a história (do noivado ao seu infeliz desfecho). O segundo,
mais numeroso em vozes, é composto pelos fiéis. É importante salientar que
esse grupo acaba partilhando contadores da história com o primeiro, afinal,
a própria Maria Julia garantiu que já rezou para a mártir de Aurora.

Os dois grupos de relatos se diferenciam pela semantização dos
eventos e personagens envolvidos. No primeiro caso, se conta a história
de um ente querido que morreu em circunstâncias dolorosas, onde a tes-
temunha costuma dar um tom dramático à narrativa e ligar os sofrimentos
da jovem à sua própria dor da perda. Já no segundo, ouvimos a história de
uma santa, de uma figura excepcional. Desta forma, o que não faltam são
atributos de santidade, de retidão moral, adicionados a imagem da jovem.
Segundo essas falas de fiéis, Francisca foi obediente ao pai, defendeu sua
pureza, era uma fiel exemplar, que gostava muito de missas e pretendeu se
tornar freira após o fim do noivado. Falas que, nem sempre, condizem com
os relatos da irmã e da prima.

Uma síntese dos relatos surgiu com a introdução da escrita no
processo de difusão da história de Francisca. Em 2001, a jornalista Ro-
zanne Quezado publicou Paixão e sangue de mártir Francisca, escrito a
partir de um trabalho de reportagem feito em Aurora e das memórias da
própria autora. O pequeno livro possui as dimensões de um folheto de
cordel, com 32 páginas, a capa colorida e o miolo em preto e branco. Sua
linguagem apresenta um misto entre a escrita jornalística (que procura
uma objetividade não-apaixonada) e o relato de fiel. Apesar de o formato
impor uma leitura solitária, o impresso levou, pela primeira vez, uma versão
isternatizada da história de mártir Francisca a um público mais amplo,

No entanto, o suporte escrito não é independente das manifestações
orais. No caso de Quezado, para escrever foi preciso, antes, ouvir. E foi
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através de entrevistas que a autora compôs boa parte do material, recorrendo
à memória dos entrevistados, mas também às suas lembranças da infância
passada na cidade, como testemunha da devoção em sua própria família. As
vozes são citadas entre aspas, sendo dedicado um espaço para a transcrição
de depoimentos a respeito de graças alcançadas por intermédio da mártir.
Outras informações, mais rigorosas, foram colhidas nos poucos documentos
que registraram legalmente a vida de Francisca e nos papéis da secretaria da
Igreja Matriz de Aurora.

O oral (mais rico em versões) e o escrito não são opostos. Antes
dialogam e se alimentam um do outro, como o fazem a tradição do cordel
e os "causas" do sertão. A publicação de Quezado tornou-se um marco do
culto. Quando se tenta tomar conhecimento da história, logo se é informado
da existência do "livrinho da mártir". A difusão parece ter sido massiva-
ultrapassando os limites da cidade e sendo responsável pela visita de pessoas
de outras localidades e Estados. Todos aqueles com quem mantive contato na
cidade, mesmo os não-alfabetizados, afirmaram possuir, ou já ter possuído,
um exemplar do "livrinho". Publicação que, em parte, reescreveu a história
da mártir e se firmou como uma espécie de "versão oficial".

Esta versão avança sobre as mais antigas e, às vezes, tende a subs-
tituí-Ias. Em entrevista, Dona Maria declara sobre a versão do impresso:
"A história é aquela. É a mesma que eu posso contar hoje, do mesmo
[eitim'", Não obstanre, sua versão traz diferenças significativas daquela
contada por Quezado.

Para Zumthor, a reivindicação da "autoridade livresca" - e, portanto,
escrita - é, em sua forma estereotipada, uma versão laicizada e enfraqueci da
da autoridade da Escritura, a Verdade da Palavra de Deus. O autor ainda
complementa: "Para a massa de iletrados, a letra traçada é uma coisa - signifi-
cante da mesma condição que toda coisa criada - irrefutável, mas inacessível,
quase imaterial, portadora de esperanças ou pavores mágicos?".

o NASCIMENTO DO CULTO E A CAPELA DA MOÇA

Às hagiografias orais e escritas se sucedeu o aparecimento de ma-
nifestações materiais do culto. Como em numerosos - e anônimos - casos,
espalhados não só pelo Ceará, mas por todo o país, as manifestações mate-
riais do culto de Aurora nascem com o aparecimento de um monumento
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bastante simples: uma cruz de madeira com base de concreto, erigida na
beira da estrada.

O monumento, de dimensões modestas, foi erguido pelo pai de
Francisca. O símbolo cristão rompeu a monotonia da estrada deserta que,
àquela época, não possuía sequer uma casa em suas proximidades. A cruz
passou a marcar o lugar da morte da filha, para que o evento não fosse esque-
cido, ao passo que acabou marcando o próprio percurso. Para as pessoas que
por ali passavam, da zona rural ao núcleo urbano da cidade ou realizando o
percurso oposto, a presença do objeto não podia ser facilmente ignorada. A
cruz de madeira se tornou o ponto de convergência para católicos que por
ali passavam. Entre orações pela alma da moça que havia morrido há pouco
tempo e velas acessas com o mesmo propósito, colocadas ali por amigos e
familiares, surgiram os relatos das primeiras graças alcançadas.

O cruzeiro como marco de um lugar qualquer e o próprio signifi-
cado deste símbolo cristão (que representa, também, a morte e o martírio
de Jesus) não pode ser ignorado na tentativa de compreender o fenômeno.
Segundo Moisés Espírito Santo:

A cruz [... ] representa a posse total, "o ar de cima, o ar de baixo, o do
norte e o do sul" [... ]. A cruz envolve o espaço e atrai para o centro
as forças benfazejas que se acham nos quatro pontos cósmicos, ou
desliga-o rejeitando para os mesmos pontos as forças prejudiciais e
libertando o "centro"!".

É sabido também que, durante a Idade Média, murais com imagens
do Cristo eram, muitas vezes, o suficiente para que os transeuntes estabele-
cessem um culto naquela localidade. As imagens pintadas eram colocadas
pela Igreja, estrategicamente, em passagens para que pudessem ser vistas
por um grande número de pessoas".

Em 1959, a família de Francisca deixou a cidade. O pai da moça,
Manoel Pedro Ferreira, teria ficado desgostoso de ali viver e levou a família
para Assaré, cidade distante 120 km de Juazeiro do Norte, onde um dos
filhos já residia. A irmã Maria ficou com o marido e só deixou Aurora vi-
úva, em 2003, quando se mudou para Juazeiro do Norte, onde hoje mora
com um de seus filhos e o neto. Após se fixar em As~aré, o senhor Manoel
Pedro continuou a visitar Aurora, a filha que ali vivia e o túmulo daquela
que havia sido morta.
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Numa dessas visitas à cidade, ele manifestou o desejo de construir
uma pequena capela para a filha. Segundo Valnice Ricarte, o lugar escolhi-
do foi a cova onde os restos mortais da moça estavam abrigados. A idéia
teria sido demovida pelo padre de então, que proibiu a família de cavar a
terra onde a moça estava enterrada. É possível que tal capela também se
destinasse a ser um túmulo para enterrar os mortos da família. O projeto
de dimensões reduzidas (já que o lugar da cova ocupa um espaço pequeno
no cemitério da cidade) foi levado para outro lugar: sobre o cruzeiro que a
família havia deixado antes de partir para Assaré. As dimensões da construção
eram modestas - ainda menores que as atuais, que não excedem os quatro
metros de fundo, três de largura e dois e meio de altura. O pequeno templo,
construído de tijolos e telhas, iluminado por uma pequena lamparina de
querosene, era, de fato, apenas uma cobertura para a cruz de concreto, sem
qualquer preocupação estética.

O único empecilho que o pai de Francisca encontrou (ou pensou ter
encontrado) foi a manutenção do lugar. Acudiu-lhe o amigo José Avelino Ri-
carte, que recebeu a chave da capela e prometeu que os cuidados com a capela
não deixariam sua família". A promessa não foi quebrada e transformou-se
em tradição para os Ricarte. José Avelino passou a responsabilidade para seu
filho Paulo e este para a família, que ainda hoje cuida do lugar.

Nos anos seguintes, o culto e a fé nos milagres alcançados através
de mártir Francisca aumentaram e entraram, em definitivo, para a memória
da cidade. Em seu texto, Rozanne Quezado evoca o nome Capelinha da
Moça, ouvido muitas vezes na infância - e que, como vimos, substituiria a
anterior Cruz da Moça. A má localização da capela não foi o suficiente para
impedir que, nas zonas urbana e rural de Aurora, a maioria da população
reconhecesse Francisca como santa e recorresse a ela por diversas vezes, da
mesma forma que a tradição católica os ensina a fazer com outros persona-
gens piedosos e veneráveis.

O interior da capela foi logo tomado por ex-votos, deixados ali
como pagamento de promessas cujas graças foram alcançadas. A cera das
muitas velas, que se espalhava pelo chão, era tirada por José Avelino - e o
serviço ainda hoje está a cargo do neto, Ediam Ricarte.

Quando da renovação do culto à mártir Francisca, na década de
1990, o templo foi reformado e ampliado. Entretanto, ainda é pequeno
e mal suporta meia dúzia fiéis de forma confortável, cautelosos para não
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esbarrar no que ali se encontra. A capela também ganhou uma placa onde
está escrito "Capela de Oficial da Martir Francisca. Nasceu em 17/02/1941.
Morreu em 09/02/1958" (sic).

Hoje, a iluminação é elétrica, mas a velha lamparina ainda está lá.
Nas paredes, pequenos e velhos quadros com estampas de santos de difusão
massiva. Outro traz a única imagem fotográfica de Francisca, onde ela aparece
com o corpo quase completamente coberto, dentro do caixão, com a família
ao fundo. Estantes de ferro e caixas de papelão guardam os ex-votos, São
pequenas imagens que representam partes de um corpo partido, de madeira,
de gesso, desenhado ou fotografado. Também se encontram outros signos,
que sem retratá-lo, pretendem também se referir a este corpo. Encontram-
se tranças de cabelos, bilhetes, quadros (como um do recorte de jornal que
anuncia a publicação de Rozanne Quezado) e peças do vestuário.

Há ainda as reproduções de santos em gesso. Muitas estão quebra-
das ou rachadas, já que um costume antigo fez da capela uma espécie de
cemitério de imagens. Um quadro fixado na parede por Hiolanda Ricarte,
filha de Dona Valnice, pede que as estatuetas danificadas não sejam mais
depositadas ali, para que a capela tenha, "tal aquela beleza espiritual, uma
beleza aparente". Dentre as demais, uma imagem se destaca. Ela está em
um altar, avizinhada de outros dois santos, uma pequena cesta de flores e à
frente de um cruzeiro de madeira, pintado de azul e decorado com fitas. É
a imagem de mártir Francisca, mas dela me ocuparei mais adiante.

A CAPELA NOVA E O CULTO HOJE

Bachelard nos ensina que a imaginação deforma aquilo que os senti-
dos apreende e, assim, cria o que antes não existia. O sonho é um momento
privilegiado para essa ação imaginante"; onde as barreiras do real podem ser
suprimidas e distorcidas à vontade (do) inconsciente. Assim, temos o sonho
como um elemento de transformação e, portanto, uma fonte para a produção
de cultura". E foi com o sonho que se iniciou um novo momento no culto
de Aurora, um momento que traria um novo repertório de símbolos para se
somarem aos que vinham sendo construídos desde a morte de Francisca.

Em uma noite de dezembro de 1994, o penitente João de Mundoca
oâo Soares Chagas), decurião da ordem de penitentes daquela cidade, teve

um sonho em que mártir Francisca lhe aparecia e pedia que fosse construída
uma nova capela, maior que aquela erguida por seu pai, para que pudesse
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abrigar um número maior de fiéis. No dia 27 daquele mês, João de Mundoca
e um amigo, o pedreiro Expedito Pedro, procuraram a professora Maria José,
"Mazé" Gonçalves, que fazia suas orações na capela. Queriam lhe confiar
uma importante participação na realização do desejo comunicado em sonho
para o penitente. A ajuda da professora era solicitada.

Mazé Gonçalves não aceitou imediatamente a tarefa que lhes con-
fiava os penitentes. Apesar da emoção sentida no momento, a professora
preferiu consultar a família - já que a tarefa seria grande e desgastante - e
o padre da cidade, para eliminar os riscos de estar se envolvendo em algo
condenável pela Igreja. A consulta ao clérigo marca, também, uma maior
aproximação da Igreja Católica ao culto de mártir Francisca, que até então
não merecera muita atenção da Instituição.

Não recebendo uma resposta, nos meses que se seguiram, o peni-
tente João de Mundoca procurou a professora mais uma vez, em agosto de;
1995, e teria dito: "Como é você não vai fazer a capela de mártir Francisca?
Ela tá só pedindo, aparecendo em sonho e pedindo"!", Segundo Mazé Gon-
çalves, a tarefa só poderia ser confiada a ela, por pedido da própria mártir
Francisca. A professora tenta explicar a preferência:

Acho que ela sentia. Queria míssa lá, mas não tinha como. Ela sentiu
tanto o amor que eu tinha, aquela fé, aquela doação, que apareceu. Não
diretamente, né? Mas apareceu p'ra me pedir p'ra fazer [a capela maior).

Aceita a tarefa de levantar um templo maior em homenagem à
mártir Francisca, foi traçado um plano para viabilizar a obra. Começa nesse
momento, também, uma tentativa de institucionalizar o culto. Na esteira da

• construção de uma nova capela, a Capelinha da Moça ganhou uma reforma
e a inscrição "Capela oficial de mártir Francisca". Mazé Gonçalves torna-se
"coordenadora geral" da capela e a instituição da Igreja se faz presente nesse
novo momento do culto, realizando missas no novo espaço":

Enquanto arrecadava fundos para a construção da obra, Mazé
Gonçalves e os penitentes trabalharam para que as dimensões do culto se
expandissem e, assim, assumissem um caráter coletivo. Até então, não se
realizavam missas na capela, já que seu espaço físico não permitia e a maioria
dos fiéis mantinha uma relação estritamente pessoal com a mártir.

A saída encontrada foi promover, num primeiro momento, as
caminhadas de reza do terço até a Capela de mártir Francisca. A primeira
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foi realizada no dia 9 de novembro de 1995, logo após Mazé Gonçalves ter
acertado com João de Mundoca a construção do templo. Ficou a cargo de
Zeca Francisco, penitente do grupo de João de Mundoca, a reza do terço, que
sai entre as 16h30 e 17 horas, em procissão do patamar da Igreja Matriz e
percorre cerca de 2km até chegar à Capelinha da Moça. Ficou estabelecido que
a caminhada, como a procissão é conhecida, aconteceria no dia 9 de cada mês,
pois nesse dia, em fevereiro, lembra-se o aniversário de morte de Francisca. O
ritual elaborado é, desde o início, bastante simples: um grupo de fiéis se reúne
em frente à Igreja Matriz da cidade e, com terços nas mãos, segue um líder
rezando até chegar à capelinha. Antes, era levado à frente dos caminhantes
um estandarte com um desenho da capela que seria construída e a inscrição
"Capela de mártir Francisca". Desde 1998, o estandarte foi substituído pela
imagem em madeira pintada da própria mártir. No caminho, outros fiéis
se juntam ao grupo que passa por ali. Na capela, rezam diante do pequeno
templo e, depois, o grupo se dispersa e cada um segue para sua casa.

As obras da capela iniciaram em 29 de novembro de 1995. Dois dias
antes, havia sido dada a benção da pedra fundamental, na qual está escrito:
"mártir Francisca * 21/02/1941 t 09/02/1958, às 14:00 hs, Pe. Mororó
Várzea da Conta". A conclusão se deu pouco tempo antes da inauguração,
em 27 de novembro de 1997. A construção foi financiada através de doações
colhidas na cidade. Recebeu-se de tudo: material de construção, serviços,
comida e dinheiro.

Com a inauguração da capela de Nossa Senhora dos Milagres em
1997, algumas modificações foram introduzi das na caminhada. A principal
diz respeito ao templo para onde os fiéis se dirigem. A Capelinha da Moça
passou a disputar com a nova construção, que pode abrigar em torno de
50 fiéis e possui estrutura para a realização de missas (que acontecem sem
uma periodicidade fixa). Entretanto, mesmo quando o padre da paróquia
celebra na nova capela, há quem ao fim da procissão se dirija imediatamente
ao templo mais antigo.

É nele, aliás, que está presente a escultura que representa a mártir.
Ela foi esculpida em Juazeiro do Norte, no final de 1997, e trazida por fiéis
da mesma cidade, conquistados através da divulgação do culto feita por Mazé
Gonçalves em uma lanchonete, no caminho do Horto de Juazeiro. No dia
12 de janeiro de 1998, um ônibus com 52 novos "seguidores" vindos de
Juazeiro do Norte chegou a Aurora, trazendo a estatueta, O presente está
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até hoje na capela de mártir Francisca, sendo um dos elementos preferidos
pelos fiéis quando o recinto é aberto no dia 9 de cada mês. A data de ja-
neiro foi incorporada ao culto pelas pessoas que vem de ]uazeiro e tem um
significado apenas para eles. Todo mês de janeiro, desde 1998, a cidade os
recebe. Uma nova tradição se estabeleceu.

As manifestações acima descritas como uma renovação do culto
se aproximam do que Eric Hobsbawn chamou de "tradição inventada". O
termo é utilizado:

...num sentido amplo, mas nunca indefinido. Inclui tanto as "tradições"
realmente inventadas, como consrruídas e formalmente insrirucionali-
zadas, quanto as que surgiram de maneira mais difícil de localizar num
período Iimirado e dererminado de rempo - às vezes coisa de poucos anos
apenas - e se esrabelecem com enorme rapidez. 17

A tradição inventada se "estende a um conjunto de práticas, nor-
malmente reguladas por regras tácita e abertamente aceitas". Essas práticas,
de caráter simbólico, criam para si uma ligação com o passado, sem que esta
ponte de fato exista. O objetivo da tradição inventada seria inculcar certos
valores e normas através de uma pedagogia da repetição. No caso de Aurora,
o que se observa são dois processos de construção simbólica a partir do es-
tabelecimento de um culto de caráter coletivo, que antes não existia. Logo,
estas práticas passaram a constituir, cada uma para o grupo que a pratica, um
signo de compreensão coletiva, socialmente construído e aceito. Modelo de
construção que está na base da produção cultural humana: a linguagem.

A IMAGEM DE MÁRTIR FRANCISCA

A escultura de mártir Francisca é única. Não há reproduções dis-
poníveis, nem comércio ou distribuição de estampas que tenham esta ou
outra imagem como base!". O quadro na parede guarda a única foto de
Francisca, uma reprodução de uma foto menor feita por Valnice Ricarte e
copiada para Antônio do Horto.

A imagem de madeira tem cerca de 40 cm. O artista, que não assi-
nou a obra, esculpiu trajes que lembram os de uma freira - mas a imagem,
também, remete às representações de Maria. O rosto ganhou a cor azul nos
olhos e uma deformação no supercílio, que imita a distorçâo causada pelo
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fenômeno da perspectiva observada na fotografia de Francisca. Na mão
esquerda, a mártir segura um pequeno vaso quadrado com flores, na mão
direita, um pássaro branco, que representa o Espírito Santo. Na base da
imagem, que fica encoberta por uma fita azul, está escrito com tinta preta
"mártir Francisca * 21.02.1941 t 09.02.1958".

Representação de uma santa do povo que, como muitas, não foi
canonizada pela Igreja Católica, a imagem não pode ficar na Capela de Nossa
Senhora dos Milagres. No entanto, a falta do título oficial de santidade não
incomoda os fiéis, que têm certeza de um futuro reconhecimento, apesar de
nenhum processo ter sido encaminhado para que isso possa ser possível. Mazé
Gonçalves disse que quando a mártir for "entronada", a de Nossa Senhora dos
Milagres descerá do altar e ocupará uma gruta que será construída para ela.

Construir imagens é um tema delicado para o catolicismo, e para
o cristianismo de uma forma geral. A acusação de idolatria encontra-se
até mesmo no Livro do Êxodo (capítulo 32). Mas como no caso do Padre
Cícero e do Frei Darniâo atualmente, dois signos mestres da religiosidade
nordestina, a Igreja não condenou a imagem e se mantêm em silêncio quanto
a sua utilização no culto.

CONSIDERAÇÓES FINAIS

o caso de Aurora é exemplar. Comparado aos casos semelhantes,
alguns citados nesse texto, é mais rico em elementos, como as capelas que
disputam fiéis, procissão, imagem esculpida, um livro com sua hagiografia
- só para citar os mais comentados pelos fiéis. Riqueza que o faz um caso
privilegiado para o estudo de dois fenômenos que se impõem às pesquisas
sobre as particularidades do catolicismo brasileiro: as devoções marginais e
as canonizações espontâneas.

Os fenômenos citados encontraram terreno fértil na fé dos católicos
cearenses, principalmente no interior do Estado. A pesquisa do culto esta-
belecido em Aurora nos permite ter acesso a demonstração de um tipo de
devoção comum no Ceará e também aos valores e representações partilhadas
pela comunidade de Aurora. Aqui, cito mais uma vez Moisés Espírito Santo,
quando o sociólogo português afirma que "como toda religião camponesa e
popular, o culto dos santos não veicula ensinamentos doutrinais mas valores
que são os da sociedade exisrenre"!".
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A relação dialética entre expressões do culto e a afirmação dos
valores de uma comunidade, neste caso específico, indica uma selvageria
do religioso, como falou Bastide. Nele, os fiéis resignificam e disrorcem
elementos e normas do catolicismo oficial romano. Apropriação que leva
o sagrado para mais próximo desses fiéis e tira das mãos de uma hierarquia
religiosa o monopólio desses bens simbólicos e, no caso, sagrados.

Evitando as tensões, os fiéis se lançam à prática de um culto mais
particular. Devoção quase sempre privada, em que a comunicação com a
mártir é direta, bastando se dirigir à capelinha que ainda marca o lugar
de sua morte e, para muitos, de sua santificação, No lugar sagrado para
os fiéis são feitas orações solitárias, muitas vezes apenas na companhia da
vela que trazem de casa. As promessas - acordos firmados com a Santa -
se constituem em um assunto privado, devendo ser tratado com reserva e
com poucos detalhes. Fala-se, facilmente, da devoção dos outros, mas da
própria tende-se a ocultar um pouco - assunto íntimo, que não deve ser
revelado a terceiros.

Busca-se uma aproximação com o sagrado para afastar o sentimento
absurdo de que falavam os existencialistas. O mesmo sentimento que leva
alguns fiéis às lagrimas, ao relembrarem o sofrimento enfrentado e a solução
alcançada. Sentimento que é, ele mesmo, a explicação para o fenômeno da
religião, que até hoje não se ausentou de nenhuma sociedade. Religião que
é, nas palavras de Berger, uma tentativa de dar significado a uma vida que
dele carece". E é o próprio fenômeno da religião que se releva, em todas as
nuances, quando se estuda o caso da moça que morreu tragicamente e deu
lugar à glória da Santa mártir dos fiéis de Aurora.

NOTAS

o caso apresentado neste texto vem sendo estudado desde o início de 2004.
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no Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará
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Aurora: memária, narrativa e tradição. Além dos dados daquela pesquisa, novas
observações foram adicionadas, baseadas nos estudos desenvolvidos no curso
de mestrado em Sociologia da mesma instituição.
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