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RESUMO 
 
 
A santidade popular é um assunto que instiga pesquisadores de diversas áreas de conhecimento. 
Nesse contexto, muitos são os anônimos que viraram santos na boca do povo, tornando-se alvo de 
verdadeiras manifestações de devoção por parte deles. Logo, a realização deste projeto visa 
refletir sobre o processo popular que tornou santa a jovem Maria Alice, assassinada em 1924 no 
distrito de Serrote em São Gonçalo do Amarante. No local do crime, é possível encontrar uma 
pequena capela murada, reduto de orações de fieis, ex-votos, peregrinações e que serve ainda 
como cemitério de “anjos pagãos”. A partir desse episódio, analisa-se a mistificação em torno 
desse culto, por haver relatos de milagres alcançados, através da invocação de seu nome. Para a 
realização desta pesquisa, será produzido um documentário com fontes orais, resgates de 
documentos da época, juntamente com elementos alusivos, que contextualizem a história da santa 
e referenciem o discurso religioso cristão.  
   

Palavras chave: Santidade Popular. Santos. Devoção. Milagres. Documentário. Cristão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
 

The popular sanctity is a subject that instigates searching of diverse areas of knowledge. In this 
context, many are anonymous that they had turned saints in the mouth the people, becoming 
white of true manifestations of devotion on the part of them. Soon, the accomplishment of this 
project aims at to reflect on the popular process that became saint the young Maria Alice, 
assassinated in 1924 in the district of Hand saw in Is Gonçalo of the Amarante. In the place, of 
the crime it is possible to find a small chapel walled, redoubt of conjuncts of fidiciary offices, 
former-votes, peregrinations and that it still serves as cemetary of “heathen angels”. From this 
episode, it is analyzed meaconing around this cult, for having stories of miracles reached through 
the invocation of its name. For the accomplishment of this research, it will be produced a set of 
documents with verbal sources, document rescues of the time, together with allusive elements, 
that contextualizem the history of the saint and referenciem the Christian religious speech.  
 
 
 
Words key: Popular sanctity. Saints. Devotion. Miracles. Set of documents. Christian. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Dizem que a fé humana é desmedida, por haver uma infinidade de manifestações 

espontâneas, oriundas, muitas vezes, da própria cultura popular. Nesse sentido, há uma 

diversidade de religiões e credos que se edificam nas pessoas, a partir de modelos pré-

estabelecidos. No catolicismo, por exemplo, desde os primórdios da Idade Média, a figura de 

mártires e santos é reconhecida como sinônimo de conduta exemplar para a população de um 

modo geral.  

Nesse sentido, a canonização pode ser compreendida como um processo mantido pela 

igreja que averigua se a pessoa candidata à santificação realmente tem formação santa ou não. 

Segundo Peixoto (2006), trata-se de uma investigação rigorosa conduzida por especialistas da 

área, que são incumbidos de analisar a vida do candidato, baseados nos fenômenos relatados nos 

altos processuais. A autora ainda afirma que várias religiões possuem figuras de santos, como 

modelos a serem seguidos, mas só a Igreja Católica possui um processo burocrático para 

formalizá-los. Andrade (2008) completa que, para a canonização ser validada é necessário a 

aprovação do Papa para que o candidato a santo seja considerado digno da devoção de seus fieis.  

Diante de tais fatos, é comum o apego a santos com mais inclinação para determinado 

milagre. Mas, antes de um santo ser canonizado por Roma, ele passa pelo reconhecimento da 

população que lhe atribui um carisma manifestado no protagonismo de eventos sobrenaturais. De 

acordo com Correia (2003), essa nova modalidade religiosa pode ser classificada como santidade 

popular que caminha lado a lado com os considerados oficiais, embora possuam perfis distintos, 

tais candidatos tem a capacidade de fazer intermediações entre os milagres e a devoção.  

Nesse panorama, o principal foco de abordagem deste estudo é a análise do processo 

popular que tornou santa a jovem Maria Alice, assassinada no início do século XX no interior 

cearense. Por este contexto, Morais (2008) declara que a legitimidade do santo do povo depende 

do reconhecimento de seus seguidores, por serem eles os responsáveis pela criação de seu 

protagonismo junto ao culto.  

O local de veneração dessa santa popular é o distrito de Serrote em São Gonçalo do 

Amarante, pequena região, dessas difíceis de encontrar no mapa, com uma população modesta, 

que ainda hoje mantém a tradição oral de repassar a história de Maria Alice.



14 
 

Não à toa, a devoção das pessoas em relação a essa santa realmente impressiona. 

Nesse sentido, Pereira (2003) reconhece tal ato como algo que nasce na crença popular de que 

aquele possível santo é detentor de poderes sobrenaturais.  

A partir desse embasamento, o documentário Maria Alice: a santa sem identidade 

tem como objetivo realizar entrevistas, apurar fatos, expondo análise de estudiosos e de 

especialistas da área, que contribuam com uma melhor compreensão sobre o tema. Logo, a 

realização deste projeto poderá contribuir à medida que despertará nas pessoas o desejo de 

conhecer um pouco mais sobre esta modalidade cultural que toma proporções cada vez maiores 

em diversas regiões do Brasil.  
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2  DOCUMENTÁRIO: a apropriação do real 
 

As transformações constantes na área cinematográfica contribuíram para reconhecer a 

produção de um novo gênero audiovisual, dessa vez voltado para a expressão da realidade. No 

início do cinema, os irmãos Lumière foram os responsáveis pelas primeiras experiências 

documentais1, já que se ativeram à exibição de cenas que retratavam o cotidiano da época. Nessa 

dinâmica, pensar em documentário é ir além de preceitos técnicos, estereotipados e fantasiosos, 

pois abrange aspectos de natureza social.  

O documentário, tal como os materiais para os programas informativos, tem a finalidade 
de reproduzir um fato tal como é, evitando interpretações subjetivas e pontos de vista 
puramente pessoais, embora também exista a possibilidade de escrever um documentário 
de um ponto de vista pessoal, indicando que assim foi feito (COMPARATO, 2009, p. 
328). 

Historicamente, o documentário remonta ao início do século XX, mas 

especificamente durante a Segunda Guerra Mundial, quando cineastas do movimento neorrealista 

italiano2 perceberam a necessidade de formar uma nova consciência democrática, através de 

filmes nacionais. A princípio, os trabalhos se deram à base de fotografia, que captava com 

veracidade a exposição do real, instantaneamente, demonstrando assim a sensibilidade do olhar 

profissional sob as lentes da câmera. Segundo Nichols (2005), ainda nos anos de 1920, a teoria 

impressionista francesa celebrava a concepção da fotogenia3, assim como, os soviéticos 

defendiam o conceito de montagem4, por serem ambas as nomenclaturas utilizadas para designar 

a construção de algo novo para o cinema, independente da reprodução mecânica dos fatos.  

De volta à Itália, os neorrealistas passavam por uma “crise de identidade” por não 

entenderem a grandeza do alcance político e cultural do fenômeno o qual eles representavam. 

Neste caso, o cinema neorrealista partia de filmagens externas para enfatizar o realismo 

                                                           
1 A primeira fase do cinema representada pelos irmãos Lumière, correspondia ao chamado “cinema de atrações”, 
onde a linguagem documental não seguia uma tendência linear, por se utilizar da representação da realidade através 
da vida cotidiana.  
2 O Neorrealismo italiano foi um movimento cinematográfico que se caracterizava por utilizar elementos da 
realidade em contextos fictícios, de tal modo que se aproximava do gênero documental.   
3 O termo fotogenia diz respeito à teoria impressionista francesa e foi aplicada pela primeira vez pelo cineasta Louis 
Delluc. No entanto, teve por maior representante Jean Epstein que defendia a idéia de que, o movimento era o grande 
plano de fundo das imagens por evidenciar aspectos de caráter moral dos objetos e dos seres nas produções 
cinematográficas.  
4 Tal conceito indicava uma revolução estética para o cinema baseada nas diversas tendências vanguardistas 
presentes nas artes plásticas, no teatro e na literatura.  
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fotográfico de modo natural, no sentido que, as qualidades narrativas sobressaíssem ao 

amadorismo de atores e produtores, o que posteriormente cooperou com a continuidade do 

documentário. 

Enquanto isso, as produções hollywoodianas invadiam a cena nacional impedindo o 

desenvolvimento e limitando a liberdade de expressão do movimento italiano. 

As forças conservadoras, uma vez no poder, não quiseram mais ser questionadas e, para 
afastar das telas aqueles filmes em que o povo era o protagonista da história, valeram-se 
da ação repressora da censura, favoreceram a importação de filmes americanos, não 
fizeram respeitar a lei da programação obrigatória para filmes nacionais (FABRIS, 2006, 
p. 198). 

Seja como for, vários diretores ligados ao neorrealismo, começaram na carreira como 

documentaristas, como foi o caso de Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Giuseppe de Santis, 

Vittorio de Sica, Michelangelo Antonioni, entre outros. Diante dessa diversidade, as câmeras 

ganharam as ruas, os atores eram gente comum que não tinha um roteiro pré-estabelecido, era 

tudo autêntico para suprir as necessidades do cinema nacional. “Entretanto, nos momentos em 

que o registro documentário se impunha sobre a trama, a força das imagens era tamanha que a 

questão política se tornava secundária” (FABRIS, 2006, p. 207). Com essa concepção entende-se 

que, esse movimento caracterizou-se por representar a realidade através de elementos estéticos 

que constituíam um estilo próprio de fazer cinema. 

Dentre as obras cinematográficas que marcaram este período, vale destacar as produções 

Roma, Cidade Aberta (1945) de Rossellini e A terra treme (1948) de Visconti, por se tratarem de 

datas distintas que representaram o início e o fim do ciclo neorrealista.  Nessa ocorrência, Fabris 

(2006) identifica que os espectadores eram favoráveis às produções locais, mesmo com o 

prestígio do cinema norte-americano. Passado esse momento, a autora reconhece o fracasso do 

neorrealismo, especialmente com o relacionamento com o público.   

O desinteresse progressivo pelas realizações neorrealistas nos dá a medida exata do 
fracasso do neorrealismo em seu aspecto programático mais difícil e ambicioso: levar a 
uma mudança nas relações entre cinema e espectadores, inventando uma nova 
linguagem cinematográfica, que o grande público pudesse compreender e, graças a ela, 
adquirir uma maior consciência social e cultural. Em suma, à evolução da democracia 
política no país deveria ter correspondido uma democratização do espetáculo 
cinematográfico, o que não aconteceu (FABRIS, 2006, p. 197). 
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 Ao sucumbir, o neorrealismo deixou um legado de grandes influências culturais na 

história da sétima arte5, tanto é que Comparato (2009) relembra que, nos anos 1960 surgia outro 

movimento cinematográfico francês denominado de Nouvelle Vague, que tinha por propósito se 

libertar das gravações em estúdio e documentar o cotidiano das ruas. Nessa perspectiva, o crítico 

de cinema, André Bazin, apontou os resultados da propaganda de guerra e a morte neorrealista, 

como sendo divisores de águas para a ressurreição do próprio cinema, através de ângulos 

documentais.   

Manevy (2006), por sua vez, conta que os representantes desse movimento eram 

muito jovens, mas desfrutavam de uma maturidade cultural rara para aquela idade. Não por 

acaso, o autor menciona ainda que esses cineastas franceses tinham profunda admiração pelo 

trabalho de Rossellini, em tal grau que, faziam questão de explorar a potencialidade documental 

em seus filmes, embora também utilizassem resquícios dos moldes americanos.   

Laboratório por excelência de uma estética do fragmento, da incorporação do acaso na 
filmagem, da polifonia narrativa e de uso de formas até então atribuídas ao 
documentário, às artes visuais, ao ensaio e á literatura, a Nouvelle Vague fez chegar ao 
cinema a sua juventude tardiamente, com um pé na maturidade, compondo uma 
observação autocrítica dos imaginários urbanos, antropologia radical oposta à vocação 
de “vulgaridade e comércio” do cinema e das mitologias da sociedade de consumo 
(MANEVY, 2006, p. 221). 

A projeção alcançada pela Nouvelle Vague, trouxe à tona profissionais do gabarito de 

Jean-Luc Godard e François Truffaut, que foram responsáveis por mobilizar a estreia de dezenas 

de novos jovens cineastas em longas metragens nacionais. No entanto, nem todos os filmes 

tiveram a mesma projeção dos já consagrados, sendo exposto ainda a sofrer com sérios problemas 

financeiros. As dificuldades incumbiram com o fim do movimento que registrou o rompimento 

pessoal de seus maiores expoentes, Truffaut e Godard.  

Boa parte do circuito mundial de cinema decidiu se inspirar na essência da produção 

francesa para prosseguir. “A Nouvelle Vague deixou seguidores pelo mundo. O Nuevo Cine 

latino-americo, o Cinema Novo brasileiro, o Cinema Marginal brasileiro, o cinema Novo 

português, japonês, alemão e muitos outros focos [...]” (MANEVY, 2006, p. 250). 

Apesar de o documentário existir desde os primórdios da criação do cinema, sua 

designação só passou a ser estabelecida no final dos anos 1920, com a contribuição da escola 

documental inglesa. Desse modo, Teixeira (2006) reconhece a importância da significação do 
                                                           
5 Em 1912, o crítico italiano, Ricciotto Canudo, sugere em seu Manifesto das Sete Artes, a terminologia “sétima arte” 
para designar o cinema.  
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termo, uma vez que, é utilizado como documento comprobatório da própria realidade reunindo 

aspectos de tempo e espaço de dada época. O autor destaca ainda que, esse gênero durante os 

anos de 1950 foi alvo de inúmeras discussões, devido à incompatibilidade de ideias e preposições 

havidas para com o cinema de ficção.  

Por esses extremos, sabe-se que a cultura cinematográfica estava exposta ao frio 

ambiente dos estúdios. Tal diagnóstico incitou em vários cineastas a vontade de sair registrando a 

realidade das ruas, como bem ocorreu com os neorrealistas e os novelleses. Toda essa convenção 

culminou com o lançamento do filme do antropólogo americano Robert Flaherty, intitulado de 

Nanook of the North6 (1922), considerado marco inicial desse período de libertação de meios 

artificiais de filmagens. Nessa obra há uma nítida concentração visual da antropologia, por ter 

tido como metodologia a própria, observação participante, que permite a experimentação em 

campo a partir do convívio com os atores da vida real. 

Podemos mesmo dizer que o documentário aparece quando descobre a pontecialidade de 
singularizar personagens que corporificam as asserções sobre o mundo. Se a narrativa 
ficcional se utiliza basicamente de atores para encarnar personagens, a narrativa 
documentária prefere trabalhar os próprios corpos que encarnam as personalidades no 
mundo, ou utiliza-se de pessoas que experimentaram de modo próximo o universo 
mostrado (RAMOS, 2008, p. 26). 

A partir de então, no final dos anos de 1950 para início dos anos 1960, estabeleceu-se 

uma espécie de domínio oposto ao modelo fictício, visto como documentário clássico. O cinema 

de realidade, como também ficou conhecido essa categoria, trazia uma dinâmica diferente da 

ficção, já que “desde muito cedo, duas preocupações nele se mesclaram e, ao mesmo tempo, 

subdividiram-no em dois polos: um, que era propriamente o do documentário ou etnográfico7 e 

outro, o da investigação ou reportagem” (TEIXEIRA, 2006, p. 257). 

De qualquer forma, em meados dos anos de 1930, John Grierson fundador da escola 

documentarista inglesa, convidou Flaherty e o brasileiro Alberto Cavalcanti para participarem do 

movimento. O fundador da escola baseou-se no método flahertiano8 para criar uma preposição de 

“documentário social”, baseado na proposta de temáticas livres e a vivência com atores sociais. 

Já a parceria com Cavalcanti foi ocasionada, depois de ele ter despontado para o mundo ao 

                                                           
6 Filme de caráter antropológico que narra a vida de esquimós com destaque para a caça de cavalos marinhos.  
7 Método de investigação cientifica de natureza antropológica que coleta informações a partir de determinados 
grupos sociais.  
8 Referência ao modo como Robert Flaherty produz seus filmes.  
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integrar o movimento das vanguardas francesas9, onde passou por diversas áreas 

cinematográficas. O cineasta brasileiro também foi responsável pela criação de um novo tipo de 

documentário voltado para o entorno do próprio produtor de filmes, onde observa-se que 

contrastes sociais e estéticos delineavam aspectos relacionados a “sinfonias da cidade”. Para 

tanto, o que se constata na essência dessas produções britânicas é que há uma incorporação das 

propostas surgidas, a partir da contribuição de ambas as partes envolvidas.  

Na contramão desse segmento, estava o jornalista russo, Dziga Vertog, que repudiava 

toda e qualquer manifestação fictícia de documentários. Na explicação de Araújo (2010), o 

documentarista rejeitava as influências partidas tanto do teatro como da literatura, por se 

preocupar com uma transmissão coerente e verídica dos fatos. Por essa perspectiva, o autor 

evidencia a seguinte formulação: 

Os demais filmes do mesmo período, por exemplo, empregavam todos os recursos que 
Vertov criticava. É assim que nasce com o documentarista o chamado “Cine-Olho” ou 
“Cine Verdade”, fundado em 1924, cujo objetivo é mostrar a “verdade”. Ele entendia 
que o uso de locações e atores para produzir um filme implicava em uma “mentira”, em 
um mundo de maquiagem, de máscaras, em que tudo é uma grande representação 
(ARAÚJO, 2010, p. 11). 

Por outro lado, Teixeira (2006) destaca que, o período pós-guerra10 foi propício para 

o documentário ganhar novo impulso e assumir uma convergência oposta à utilizada 

anteriormente. Nesse quesito, o autor expõe três eixos responsáveis por essas mudanças. 

Primeiro, o modelo semiológico do tudo é linguagem ou de que o cinema se estrutura 
como linguagem; segundo, um novo realismo ético e estético e a inflexão do cinema 
moderno; terceiro, a mudança dos dispositivos documentais e as novas prerrogativas do 
direto, do em campo, do ao vivo (TEIXEIRA, 2006, p. 260). 

Partindo desse pressuposto, a linguagem passou pela fundamentação de várias linhas 

de pesquisa, dentre as quais, destaca-se a semiologia com seus signos culturais que legou ao 

cinema um modelo linguístico totalmente voltado para o texto, enquanto palavras escritas, lidas, 

ditas, ouvidas e até mesmo vistas. Na segunda menção da citação do autor, há uma leve 

inclinação para o movimento neorrealista, só que, nesse caso, concentram-se incertezas 

imensuráveis com relação às distinções entre imagens reais e de ficção. E finalmente, o cinema 

moderno, sobretudo o documentário, passou por uma série de transformações ligadas às próprias 
                                                           
9 Ocorrida na década de 1920, a Vanguarda Francesa foi um movimento que propôs experimentação acerca de um 
novo padrão visual e estético para o cinema. Logo, as produções de filmes passaram a ser inspiradas em movimentos 
provenientes das artes visuais, tais como: Cubismo, Dadaísmo, Futurismo, Expressionismo e Surrealismo.   
10 Fim da Segunda Guerra Mundial que durou de 1939 a 1945. 
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nomeações do movimento surgidas ao longo dos anos, além da modernização vinda com o uso de 

tecnologia digital e as mudanças em torno da metodologia utilizada nas filmagens.  

Através dessa dimensão, Lins (2007) coloca em discussão o documentário francês 

Crônica de um verão (1961) de Edgar Morin e Jean Rouch, como exemplo dessa passagem do 

cinema clássico para o cinema moderno. A autora explica que a produção aborda diferentes 

histórias existenciais de moradores parisienses, escolhidos aleatoriamente pelos próprios 

cineastas. “O que há de essencial em Crônica de um verão, que resiste ao tempo com tanto 

frescor, é justamente a possibilidade de outro tipo de relação entre quem filma e quem é filmado, 

e a transformação dos envolvidos em função do filme” (LINS, 2007, p. 42). 

  Contudo, o que se observa, nas últimas décadas, é que o gêneto documentário vem 

apresentando mudanças em sua essência, devido às influências da cultura digital, especialmente 

no momento em que o material está sendo editado. Esta análise é de suma importância, pois 

compreende ainda os direcionamentos que o profissional dá às questões éticas, estéticas e ao 

processo de gravação em si.  

Desse modo, pode-se dizer que o documentário contemporâneo, se por um lado constrói 
uma linha de fuga do excesso de realidade que nos invade, por outro, volta-se na direção 
de um “real” que nos escapa e desafia em sua inextricável exterioridade. Daí a frequente 
sensação de confusão, de indiscernibilidade entre o documental e o ficcional de que 
somos hoje tomados (TEIXEIRA, 2006, p. 285). 

A máxima desse gênero cinematográfico, muitas vezes, é ser confundido com a 

reportagem, pela profundidade que aborda os fatos, além da constante utilização das imagens e 

do off11.  Nesse sentido, fica mais do que claro que o documentário assumiu várias facetas 

durante toda a sua história, sendo que apesar de existirem hesitações, os profissionais muitas 

vezes se veem divididos entre a ficção e o documental. 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
11 Recurso geralmente utilizado nas reportagens jornalísticas que se atém a voz do repórter para narrar o texto sem 
mostra-lo no vídeo.   
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2.1  Cena nacional: o documentário no Brasil 
 
 

O universo cinematográfico brasileiro teve seu início no ano de 1896, pouco tempo 

após os irmãos Lumière estrearem a invenção do cinema para o mundo. Todavia, as primeiras 

exibições foram realizadas no estado do Rio de Janeiro e na sequência foram para São Paulo. A 

novidade foi trazida para o Brasil pelas mãos do imigrante italiano Pascoal Segreto12, responsável 

pela criação da primeira sala fixa de exibição denominada de Salão Novidades de Paris. 

 A cada sessão, o divertimento da população era nítido, tanto é que essa segmentação 

virou a “menina dos olhos” do empresário italiano que resolveu investir no ramo em busca de 

qualidades técnicas. Assim, em meio a roteiros de viagens foram surgindo produções locais, 

sendo que, a princípio, continham um teor estritamente regional, enfocando a cultura popular. 

Numa dessas viagens, Afonso Segreto, irmão de Pascoal, realizou a primeira imagem do 
cinema brasileiro, filmando a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a bordo do navio 
“Brésil”, que retornava de Paris. Essas tomadas documentais eram conhecidas como 
“tomadas de vista” e prevaleceram até o ano de 1908. Essas pequenas produções eram 
realizadas por todo o país com temáticas regionalistas, mostrando as belezas, costumes e 
tradições das diferentes regiões. A maioria dos realizadores no início do século XX era 
de estrangeiro, principalmente europeus, geralmente fotógrafos que se converteram em 
cinegrafistas (GONÇALVES, 2006, p. 80). 

Nessa perspectiva, é possível afirmar que o cinema brasileiro nasceu documental, até 

pela falta de recursos estruturais e financeiros da época. Além disso, Monte-Mór (2004) salienta 

que, com a apropriação das câmeras cinematográficas ao trabalho de fotógrafos e antropólogos da 

Comissão de Linhas Telegráficas e Estratégias do Mato Grosso ao Amazonas, a Comissão 

Rondon, foi possível realizar registros fílmicos das expedições feitas até as populações indígenas. 

Por essa mobilização, a autora evidencia a supervisão do major Luiz Thomaz Reis à frente desse 

trabalho, por ter colaborado com a produção quase que integral do material. Ela também cita o 

filme Rituais e festas Bororo (1917) de Tomaz Reis como sendo considerado pela crítica 

especializada, um grande sucesso na linha de montagem cinematográfica.    

Doravante, em 1936 foi criado o Instituto Nacional do Cinema Educativo - INCE, 

com a proposta de produzir filmes no segmento didático. Contando com a direção de Humberto 

                                                           
12 Pioneiro do cinema no Brasil alcançou destaque no ramo do entretenimento, sendo que se dedicou ainda ao Teatro 
de Revista, onde passou a ser conhecido como “papa do teatro brasileiro”. Lançou a primeira revista especializada 
em cinema do país, intitulada Animatographo.  
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Mauro, a instituição virou referência na produção de curtas e longas metragens nacionais, sendo 

que, muitos documentários com temáticas ambientais foram surgindo ao longo do trajeto.  

Em seus trinta anos de existência, o Ince mantém sempre viva a chama da questão 
educativa como substância e razão de ser do cinema documentário, até, de modo tardio, 
na segunda metade da década de 1960, quando o mote educativo torna-se uma fachada 
anacrônica, mas necessária (RAMOS, 2005, p. 171). 

Entretanto, a conjuntura da cena nacional em 1960 é marcada pela concepção do tão 

sonhado Cinema Novo, inspirado nos ideais tanto do Neorrealismo, como do Novelle Vague. 

Carvalho (2006) relata que, os fundadores desse movimento começaram como simples 

cinéfilos13, depois passaram ao posto de membros de cineclubes, críticos de jornais, até chegarem 

à experimentação de curtas-metragens. Conforme alega a pesquisadora, o principal enfoque dos 

cinemanovistas14 era apresentar um panorama da história do passado brasileiro, abordando temas 

sobre a escravidão, o misticismo religioso, a violência no Nordeste, acontecimentos políticos e a 

transformação dos centros urbanos. Em concordância, Souza aponta o estilo cinematográfico 

utilizado para construir os enredos. 

O documentário brasileiro, com característica de análise crítica da sociedade, teve seu 
grande impulso a partir da década de 60. Um documentário muito importante, o 
Aruanda, 35 mm, P&B, de Linduarte Noronha, produzido em 1960, estimulou toda uma 
geração de cineastas ligados ao Cinema Novo. Pela primeira vez, era apresentada uma 
comunidade de negros fugidos da escravidão no século XIX, isolada no interior do país.  
A realidade brasileira, sem retoques, com uma luz tropical muito forte, era mostrada na 
tela. Esse filme foi influenciado pelos filmes etnográficos de Jean Rouch. O estilo 
fotográfico foi reproduzido nos longas metragens de ficção do Cinema Novo, como em 
Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, de Glauber Rocha. Tanto o filme ficcional 
como o documentário brasileiro desse período tiram da realidade seu modelo estético 
(2002, p. 301-302). 

Nessa linha de concepção estética, Glauber Rocha já consagrado internacionalmente, 

escreveu em 1965 a tese “Uma estética da fome”, que continha as ideias do movimento 

cinemanovista, através de aspectos do subdesenvolvimento do país, em termos de penúrias social, 

política e econômica vivenciadas.  

No entanto, o golpe militar de 1964, surpreendeu muita gente da classe artística que 

viu seus trabalhos serem apreendidos e o direito à liberdade de expressão ser cerceado. Com esta 

situação, as produções do Cinema Novo foram totalmente comprometidas, pois os cineastas 

                                                           
13 Pessoas interessadas no cinema de modo geral. 
14 Integrantes do movimento Cinema Novo. 
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tiveram que abrir mão de seus projetos para, posteriormente, encontrarem brechas que se 

adaptassem ao novo regime.  

A ditadura militar, portanto, inviabilizou uma série de trabalhos autorais tanto do 

cinema, como de outras categoriais do audiovisual e da comunicação. Sob essa conjuntura 

política, Souza (2002) relata que em 1972, a Rede Globo de Televisão estreava em sua grade de 

programação o Globo Repórter15, trazendo documentários cinemanovistas e internacionais. O 

programa como de esperado, sofreu com a pressão da censura, sendo obrigado a mudar seu 

formato para produção de reportagens. Nessa vertente televisiva, também teve destaque o 

telejornal A Hora da Notícia da TV Cultura que, assim como o programa global, mantinha uma 

linha documental direcionada para investigação da realidade. Mas a audácia de seus idealizadores 

não foi muito longe, já que o telejornal findou-se, graças à pressão militar.    

Nesse período, Gonçalves (2006) também relembra o trabalho coletivo do grupo 

Caravana Farkas, que viajava o país desenvolvendo documentários com foco em manifestações 

populares. O autor acrescenta que os cineastas desse empreendimento produziram dezenove 

documentários de curtas-metragens num estilo próximo ao cinema direto, que se tornou na série 

intitulada de A Condição Brasileira.   

Já na década de 1980, o filme Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, é 

citado por Lins e Mesquita (2008) como “divisor de águas” nesse período repressor, até por ter 

sido abortado em 1964 pelo regime ditatorial, vindo a ser concluído apenas 20 anos depois. 

Em vez dos grandes acontecimentos e dos grandes homens da história brasileira, ou de 
fatos e pessoas exemplares, o filme se ocupa de episódios fragmentários, personagens 
anônimos, aqueles que foram esquecidos e recusados pela história oficial e pela mídia. 
Cabra marcado efetua desvios significativos nas formas de se fazer documentário no 
Brasil, mas não deixa de dialogar com diferentes estéticas documentais e da reportagem 
televisiva, retomando algumas delas e reinventando outras (LINS E MESQUITA, 2008, 
p. 25).  

Mas, na cena atual, os cineastas têm a tendência a produzir mais filmes de ficção, do 

que documentais. Este fato vem desde os anos 1980, quando entrou em vigor “a Lei do 

Audiovisual que priorizava longas-metragens ficcionais e os interesses comerciais dos 

                                                           
15 O programa global foi totalmente idealizado por cineastas, sendo derivado de uma série de documentários exibidos 
pela emissora, chamada de Globo Shell Especial. Quando a censura interna começou a fiscalizar a atração, os 
profissionais de cinema foram substituídos por jornalistas e o formato foi alterado para reportagens.  
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investidores voltam-se muito mais para o mercado de filmes de entretenimento” (SOUZA, 2002, 

p. 304).  

De qualquer forma, nos anos 1990, a produção do cinema brasileiro foi escassa, 

porém no final da referida década, o documentário ganha novo estímulo a partir da incorporação 

das tecnologias digitais.  

A prática documental ganha impulso, primeiramente, com o barateamento e a 
disseminação do processo de feitura dos filmes em função das câmeras digitais e, 
especialmente, da montagem em equipamento não-linear. As vantagens técnicas, 
econômicas e estéticas dos equipamentos digitais sobre os analógicos permitem tanto a 
cineastas já consolidados quando a jovens que se iniciam no documentário investir na 
realização de filmes a custos relativamente baixos (LINS E MESQUITA, 2008, p. 25).  

Na história recente do cinema brasileiro, mais especificamente no ano de 2003, 

Gonçalves (2006) informa que a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura criou um 

programa dirigido à produção de documentários, chamado DOCTV. Segundo o autor, o objetivo 

da iniciativa era sustentar as produções regionais, incentivando a parceria com as TVs públicas. 

[...] atualmente em fase de produção, o DOCTV contabilizará cerca de 100 filmes 
realizados em parceria com produtores independentes e exibidos em rede nacional de 
televisão aberta, fazendo chegar a um público potencial de milhões de pessoas, filmes 
documentários produzidos nas diferentes regiões brasileiras, numa iniciativa sem 
precedentes no país (GONÇALVES, 2006, p. 90).   

O bom momento do documentário no Brasil foi pauta do programa Observatório da 

Imprensa16, exibido em novembro de 2011 na TV Brasil. Dados do programa apontaram que 

somente em 2010, mais de 40 produções documentais brasileiras tiveram sua estreia, angariando 

uma bilheteria estimada em 850 mil espectadores. O documentarista Eduardo Coutinho, concedeu 

uma entrevista na ocasião dizendo que, apesar dessa expressividade, muitos documentários não 

conseguiam pagar seus gastos com o retorno das exibições. 

A trajetória, nos últimos tempos, no cinema contemporâneo brasileiro, faz Souza 

(2002) refletir sobre a carência de escolas de comunicação voltadas ao estudo dos documentários. 

Além disso, ele lamenta o fato de muitos cineastas decidirem seguir o lado da ficção quando 

                                                           

16Disponível na página do Observatório da imprensa, no seguinte endereço: 
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/o_avanco_do_mercado_de_documentarios_no_brasil>. 
Acesso em: 15/09/2012.  
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terminam seus cursos. “Mesmo assim um grupo considerável de diretores, produtores, técnicos e 

pesquisadores continuam a acreditar que através da produção de documentários é possível se 

conhecer um pouco mais sobre a realidade brasileira” (SOUZA, 2002, p. 305).  
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2.2  A categorização documentária 
 

O panorama do documentário está passível a apresentar variações e distinções que 

precisam ser compreendidas antes de sair com a câmera registrando as ruas. A representação da 

realidade pelo olhar do cineasta, muitas vezes, apresenta uma estética que se engaja no modo 

individual de fazer cinema que, comparada a outras metodologias cinematográficas, pode 

estabelecer conceitos, tendências e categorias metódicas.  

[...] entre as múltiplas maneiras de se fazer um documentário, àquela que se empenha em 
adicionar elementos estéticos ou ideológicos ao que foi filmado, resolver e submeter o 
quanto for necessário esse material, criar temporalidades e espaços que não eram 
indicados pela filmagem. Ambas as maneiras são legítimas, têm suas graças e também 
seus clichês (LINS, 2007, p. 13). 

A arte cinematográfica possui especificidades em sua narrativa que propõem 

domínios diferentes de tratamento das filmagens, conhecidas como cinema de ficção e cinema de 

realidade. Conceitualmente, como destaca Teixeira (2006), há uma tributação entre um modelo e 

outro, que colocam em discussões as relações tanto objetivas como subjetivas, respectivamente. 

O estudioso entende que apesar de um personagem de filmes dispor de um olhar subjetivo, o 

cineasta-câmera de maneira objetiva articula a concepção dos enredos, por isso, muitas vezes 

percebemos uma manipulação ilusionista. Entretanto, o autor ressalta que ambas as vertentes 

possuem um ideal de verdade em seu exterior que se revelam ao mundo, através da sétima arte.   

Nichols (2005) por sua vez, define a diferenciação das classes de filmes de duas 

formas: documentários de satisfação de desejos e documentários de representação social. A 

primeira enunciação se associa às obras de ficção que parte dos nossos sonhos, desejos e medos. 

Sendo assim, frutos da nossa imaginação. Já a segunda definição trata dos não-ficcionais que são 

aqueles portadores de fatos verídicos que apresentam uma visão da realidade social. 

Comercialmente falando, os filmes de ficção têm uma capacidade de persuasão bem 

mais intensa que as produções documentais, até porque, na maioria das vezes que vamos às salas 

de exibições, temos por objetivo o entretenimento. Este fato funciona como uma válvula de 

escape para as situações cotidianas vividas em sociedade, por nos fazer sonhar com um cenário 

diferente do qual estamos acostumados. “Na maioria dos casos, o espectador sabe de antemão 

estar vendo uma ficção ou um documentário e estabelece sua relação com a narrativa em função 

desse saber” (RAMOS, 2008, p. 24).  
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Em suma, Comparato (2009) enfatiza que para produção do documentário é 

necessário um trabalho profundo de pesquisa que lhe dê noção das capacidades técnicas e 

humanas para o desenvolvimento do material. Tais observações deixam evidentes que “com um 

roteiro na mão e câmeras digitais ligadas a laptops” é possível chegar longe. Desse modo, o autor 

classifica quatro níveis didáticos de documentários: biografias, grupos, assuntos e mista. 

Segundo o autor, as biografias tratam de uma composição individual, onde se engloba 

depoimentos sobre personalidades vivas ou mortas, podendo ser anônimas ou famosas. Os grupos 

são uma composição social que vislumbram um posicionamento sociológico sobre a vida de um 

conjunto de pessoas que vivem a mesma realidade. A categoria assuntos compreende a 

composição temática. Dessa forma, trata-se da abordagem de um mesmo ponto. Finalmente, 

conceituação de misto diz respeito à composição múltipla que faz de um dos três níveis anteriores 

se converter em outro.  

O documentário segue um cunho que se estabelece através da educação e da 

informação, tendo por tendência a não deturpação dos fatos. 

A tipologia de filmagens, assinadas pelos cineastas documentais, categoriza por 

Nichols (2005) em seis sub-gêneros: observativo, reflexivo, poético, participativo, expositivo e 

performático. 

No modo observativo, há a tendência do não uso de recursos técnicos, pois o cineasta 

volta sua atenção para o registro dos acontecimentos. Souza (2010, p. 26) se atém ao conceito 

“nicholziano”17 para descrever: “o documentário busca captar a realidade tal como aconteceu. 

Para isso, evita qualquer tipo de interferência que caracterize falseamento da realidade”. 

Enquanto, documentário observativo, destaca-se o filme Primárias (1960) de Robert Drew, por 

se tratar de um importante registro histórico que narra a ascensão de John Kennedy à Presidência 

dos Estados Unidos. 

A autora também traça o perfil do modo reflexivo dizendo que se trata de um 

conglomerado de convenções presentes nos enredos que nos fazem ter consciência dos fatos 

retratados. O filme II Corpo Delle Donne (2009) de Lorella Zanardo e Marco Malfi Chindemi, 

exemplifica bem este modo, pois traz uma reflexão acerca do posicionamento da mulher defronte 

a televisão.  

 
                                                           
17 Referência ao pensamento de Nichols (2005).  
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No modo poético, como a própria palavra propõe, há uma predominância do lirismo 

em sua narrativa. Assim são observadas qualidades estéticas na construção do texto e da imagem 

que vislumbram uma dinâmica subjetiva. Com essa propriedade, Ramos (2008, p. 68) completa: 

“no centro do documentário poético, conforme se oferece pelo e para o espectador, não estão 

sentenças objetivas sobre o mundo, mas a sensibilidade lírica que a exposição do sujeito-da-

câmera ao mundo provoca”. A dimensão poética do curta-metragem Chuva (1929) de Joris Ivens, 

reflete bem esse aspecto, pois trata da sinfonia da chuva na cidade de Amsterdam.   

Já o modo participativo trata-se da interação do profissional de cinema com o tema 

abordado no filme, sendo uma maneira ativa de avaliar as questões do processo fílmico. A 

exemplo, o filme O Fim e o Princípio (2005) de Eduardo Coutinho, que mostra uma equipe de 

cinema chegando a uma determinada localidade para entrevistar moradores sobre suas histórias 

de vida.   

No modo expositivo, sobressai a lógica didática, através das fluências verbais 

proferidas. Nessa dinâmica, a palavra é tida como de suma importância, deixando a imagem 

numa posição secundária na concepção do filme. Mas isso não quer dizer que não haja uma 

interação entre ambas as partes. Nesse contexto, o filme A Terra Espanhola (1937) de Joris 

Ivens, perpassa o modo expositivo, já que retrata a luta do povo espanhol para dar apoio ao 

governo republicano em plena guerra contra o Regime Fascista. 

Por fim, o modo performático se sustenta pela dimensão subjetiva atrelada ao uso de 

fatores estéticos que reproduzem performances aproximadas do gênero poético. Este 

posicionamento atrai maiores investidores por suscitar afinidades entre o ilusório e a realidade. 

Como exemplo, o filme Línguas Desatadas (1989) de Marlon Riggs, mostra de forma poética as 

relações entre homossexualismo, racismo e militância, a partir da figura de um personagem 

principal.      

Esses seis modos determinam uma estrutura de afiliação frouxa, na qual os indivíduos 
trabalham; estabelecem as convenções que um determinado filme pode adotar e 
propiciam expectativas específicas que os espectadores esperam ver satisfeitas. Cada 
modo compreende exemplos que podemos identificar como protótipos ou modelos: eles 
parecem expressar de maneira exemplar as características mais peculiares de cada modo. 
Não podem ser copiados, mas podem ser emulados quando outros cineastas, com outras 
vozes, tentam representar aspectos do mundo histórico de seus próprios pontos de vista 
distintos (NICHOLS, 2005, p. 135-136). 

Diante do exposto, classifica-se o documentário Maria Alice: a santa sem identidade 

no modo expositivo, pois serão ouvidos os argumentos de diversas fontes para sustentar a 
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discussão em torno do tema. O modo participativo também se identifica com o filme, já que há 

uma interação ativa da documentarista para a captação das entrevistas. Contudo, neste caso, a 

primeira classificação se sobressai à segunda, sendo que para o autor “cineasta serve como 

pesquisador ou repórter investigativo. Em outros casos, a voz do cineasta emerge do 

envolvimento direto, pessoal, nos acontecimentos, enquanto eles ocorrem” (NICHOLS, 2005, p. 

156). 
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2.3  Documentário Expositivo 

O documentário em questão se encaixa num raciocínio expositivo em função do uso 

persuasivo do texto para contar uma história ou acontecimento. Há a preocupação do cineasta em 

prender a atenção dos espectadores, no sentido que os argumentos sejam claros e dinâmicos o 

bastante que garantam o sucesso da produção. Sobre o casamento texto e imagem, Nichols (2005, 

p. 144) esclarece: “numa inversão da ênfase tradicional do cinema, as imagens desempenham 

papel secundário. Elas ilustram, esclarecem, evocam ou contrapõem o que é dito”. Percebe-se, 

desta forma, que as imagens são uma base de complementação das informações retratadas no 

filme documental.    

Em termos históricos, a pesquisadora Sarah Yakhni18 (2003) lembra-se do trabalho 

desempenhado pelo Instituto Nacional do Cinema Educativo - INCE, considerado referência na 

produção de documentário na linha informativa-didática. Entretanto, a autora diz ainda que: 

“Nanook do Norte” realizado em 1922 por Robert J. Flaherty é um dos clássicos do 
modo expositivo. A estrutura principal de todo o filme é a continuidade, composta por 
cenas arranjadas de forma lógica e coerente. O fluxo cronologicamente linear da imagem 
da obra de Flaherty e da maioria dos filmes expositivos, são estruturados com base na 
lógica de causa-efeito, premissa-conclusão, problema-solução (YAKHNI, 2003, p. 11). 

Como o principal objetivo dessa modalidade é contar uma história por meio de 

diferentes depoimentos, o uso da voz em off, frequentemente utilizado pelo jornalismo, é uma 

alternativa eficaz para esclarecer a cronologia dos fatos. 

O comentário em voz-over parece literalmente “acima” da disputa; ele tem a capacidade 
de julgar ações no mundo histórico sem se envolver nelas. O tom oficial do narrador 
profissional, como estilo peremptório dos âncoras e repórteres de noticiários, empenha-
se na construção de uma sensação de credibilidade, usando características como 
distância, neutralidade, indiferença e onisciência  (NICHOLS, 2005, p. 144). 

Isso significa dizer que, a maioria dos telejornais que acompanhamos em nosso dia-a-

dia traz reportagens que englobam esse elemento em sua convenção. Dessa maneira, o processo 

cinematográfico leva a uma lógica de coerência que contextualiza os conflitos, colocando-os em 

perspectivas sinérgicas.  

 
                                                           
18  Passagem extraída da tese de mestrado intitulada de O Eu e o Outro no filme documentário: uma possibilidade de 
encontro.  
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3  COMO SE TORNAR SANTO  
 
 

A construção da santificação paira no imaginário de milhões de fiéis, que se dedicam 

a cultuar modelos de personalidades cristãs, nascidos na crença popular e reconhecidos mediante 

processo instituído pela Igreja Católica. Na tradição, esta questão se manifesta na concepção de 

um domínio espiritual que transcende a realidade vivenciada pelos seres humanos, por haver a 

idealização sacramentada de um indivíduo com ascessões sobrenaturais.  

Sobre a conjuntura que envolve a santidade, Salvador (1996, p. 241) discorre: “nela 

culmina o encontro entre os vários atores do drama espiritual: Cristo, igreja, homem, mundo. 

Cada um por si e a relação entre todos alcança a expansão máxima”. Por essa compreensão é 

possível vislumbrar que exemplos como o de Jesus e de outros nomes da santidade católica, 

contribuem para que a igreja passe a reconhecer candidatos a santos por suas virtudes e 

continuidade dos ensinamentos cristãos.  

Nessa perspectiva, pensar em modelos de santos requer um aprofundamento 

histórico. 

No decorrer da história da Igreja Católica, os santos foram cultuados mesmo antes da 
institucionalização do que hoje conhecemos como “processo de canonização”. A análise 
histórica desses cultos mostra a variedade de tipos e a predominância de modelos de 
santidade em determinadas épocas que expressaram hábitos e práticas religiosas leigas, 
interesses institucionais, o contexto sociocultural e as relações entre esses aspectos 
(PEIXOTO, 2006, p. 52). 

Nos primórdios do cristianismo, Salvador (1996) menciona que os primeiros a serem 

reverenciados como santos foram os apóstolos pela relação que mantiveram com Cristo e pela 

missão desempenhada em prol da igreja. Posteriormente, a geração considerada santificada foi a 

dos mártires19, por terem concedido a vida em favor de seu testemunho de fé. Tidos como 

indivíduos especiais, sua concepção se deu de forma voluntária, já que não passaram por 

processos formais para serem legitimados.  

A imagem desses mártires, muitas vezes, está associada ao sacrifício, como forma de 

alusão exemplar à morte e ressurreição de Jesus. Assim, Peixoto (2006, p. 54) ressalta: “[...] ser 

martirizado pela adoção da fé era uma possibilidade bastante plausível, e o martírio – morte 

infligida a alguém, por sua adesão à fé cristã – era mesmo desejado”. Nessas condições, é válido 

                                                           
19 Na passagem bíblica Atos 6. 8-70 se menciona que o primeiro mártir se chamava Estevão e morreu apedrejado 
enquanto pedia perdão a Deus em nome de seus assassinos. 
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destacar que a igreja, naquela época, limitava-se ao culto dessas pessoas através de celebrações 

eucarísticas que aconteciam na data do aniversário da morte do mártir em questão. Essas 

manifestações propiciaram a criação dos calendários e do Martirológio20 cristãos, com registro do 

ano do falecimento e o local de sua sepultura. Nessas circunstâncias, há também as hagiografias 

que são biografias relatando vida de algum santo. 

O martírio de um fiel, seguidor de Jesus na fé pura da Igreja Católica, era seguido com 
emoção, acompanhado com fervor e depois venerado com devoção pela comunidade 
cristã que recolhia os restos da testemunha da fé, depositava-os em lugar decoroso e 
reunia-se em torno deles para celebrar seu natalício (LLABRÉS, 2000, p. 234).  

Com o passar dos tempos, outros modelos de santos passaram a surgir personificados 

na figura de: bispos, monges, virgens, confessores, reis, nobres etc. “Vão surgindo pouco a pouco 

uma série de categorias que orientam na seleção das pessoas cuja graça e heroísmo poderiam 

cumprir um ministério de intercessão e de exemplaridade em sua igreja” (SALVADOR, 1996, p. 

277).  

No entanto, para haver a validação da veneração desses indivíduos, fazia-se 

necessário aprovação do bispo que se baseava na repercussão da santidade particular de cada 

indivíduo junto ao povo. Até este período, não havia regulamentação certa quanto a fatos dessa 

natureza, sendo que, Roma só passou a ter controle da situação a partir do século X. Apesar desse 

novo contexto, algum tempo depois ainda era possível constatar casos de bispos que beatificavam 

pessoas para veneração em suas dioceses locais. Sob este domínio, Llabrés (2000, p. 234) 

pondera: “não é que existisse verdadeiro processo para ratificar o culto ao mártir (como hoje), 

mas o culto oficial tinha de ter ratificação implícita ou explícita do bispo, que era o pastor, 

guardião da fé e principal liturgo da comunidade”.  

Para tanto, Vauchez (1995) relata que em meados do século XII, o foco da santidade 

se volta para a revelação dos milagres, pois constituía um meio de comunicação eficaz entre o 

mundo real e o além. O autor reconhece, ainda, que o fenômeno desempenhava grande papel 

espiritual na vida das pessoas daquele período.  

Assim, os cristãos da Idade Média estavam perpetuamente à procura de milagres e 
dispostos a vê-los em qualquer fenômeno extraordinário. Aqueles que os faziam eram 

                                                           
20 O Mártirológio Romano é um catálogo onde consta nome de todos os mártires, santos e beatos  reconhecidos pela 
Igreja Católica. Nele, consta informações pertinentes a cada indivíduo santificado, como: data de nascimento, morte, 
local da seputura, etc. Este livro serve ainda como base para determinar as datas para festas religiosas a serem 
destinadas a homenagear cada santo.     
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considerados como santos. A Igreja se alegrava em contar um grande número deles em 
suas fileiras: em uma época em que as heresias abalavam as suas estruturas (VALCHEZ, 
1995, p. 161). 

Circunstancialmente, as modalidades de santos também estiveram voltadas para a 

penitência, uma vez que, se lutavam por ideais opostos dos poderosos. Nesse caso, era comum se 

renunciar a todo e qualquer tipo de bens materiais para seguir como cristão. Como exemplo desse 

período, temos São Francisco de Assis que largou sua bem-sucedida vida financeira ao lado dos 

pais para se dedicar inteiramente ao trabalho social desenvolvido com os pobres. Não à toa, ele 

ser considerado por suas virtudes cristãs, tendo ainda fundado a Ordem dos Franciscanos21. Tais 

características são encontradas no modelo feminino de Santa Clara de Assis, que também era de 

família nobre e abandonou tudo, após ter sido tocada pelo modo de vida dos franciscanos.   

Valchez (1995) pondera que, a partir da proliferação desses modelos, o culto aos 

santos foi uma maneira encontrada por leigos que almejavam aproximar-se da vida cristã, pois 

naquela época a religiosidade era restrita ao clero e às classes de maior poder aquisitivo. O autor 

também indica que a propagação de relíquias contribuiu para a ampliação das supertições 

populares, já que suscitavam eventos sobrenaturais que remetiam à cura. Esse mesmo caráter 

religioso foi discutido por Llabrés. 

A difusão das relíquias contribuiu para propagar o culto aos mártires, pois cada igreja 
que possuía algum fragmento do corpo de um mártir celebrava o die natalis dele 
convocando a assembleia dos fiéis. Logo também em toda dedicação de Igreja 
depositavam-se relíquias sob o altar. Não obstante, Roma continuou preferindo relíquias 
representativas corporais, como tecidos que tinham tocado na sepultura do mártir e as 
lamparinas que se tinham acendido diante dele (LLABRÉS, 2000, p. 231). 

A evolução do fenômeno da santificação passou a ganhar autenticidade graças à 

instituição do Processo de Canonização22, tendo por objetivo averiguar se o candidato a santo 

realmente, tem formação santa ou não. “O termo canonização não é anterior a 1120. Para cortar 

abusos, que surgiram pouco a pouco na Idade Média, o papa Alexandre III prescreveu que 

ninguém fosse venerado como santo sem o consentimento da Igreja romana” (LLABRÉS, 2000, 

p. 237). 

                                                           
21 Este manifesto religioso também é conhecido como a Ordem dos Frades Menores, seus membros têm por missão 
viver na mais completa pobreza, livres de qualquer bem material e adotando uma vida simples por natureza. Sendo 
que, são facilmente identificados, por utilizarem hábitos e capuz que remetem a simbologias cristãs. Por isso, eles 
têm por principal objetivo ser humildes de coração e devotos fervorosos da doutrina eclesiástica.    
22 A Canonização é um termo utilizado pela Igreja Católica que diz respeito a um processo que valida e atribui status  
de Santo, a alguém que já era considerado Beato.  
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 A incorporação da nova metodologia permitiu a instituição católica ter maior 

controle dos cultos populares que iam surgindo ao longo da história, especialmente porque 

propiciou a criação de leis pontifícias que deram direitos exclusivos de canonização ao papa. 

Assim foram incluídas etapas de análise de milagre ou martírio, de fatos heroicos e das virtudes, 

no sentido de constatar sinais que validassem a fama da santidade do candidato.  

No entanto, a medida veio ganhar impulso, a partir da criação da Sagrada 

Congregação dos Ritos, órgão responsável pelas causas de santificação, que posteriormente foi 

alvo de modificação papal que a dividiu em duas, sendo uma para atender ao culto divino e a 

outra para cuidar das causas dos santos. Desse modo, Peixoto (2006, p. 86) esclarece: “a nova 

Congregação para as Causas dos Santos foi organizada em três departamentos: o judicial, o do 

promotor geral da fé e o histórico-jurídico”. Em traços gerais, a congregação instituída para tratar 

dos santificados passou a ter como obrigação específica o acompanhamento de todo o processo 

de canonização, partindo do princípio até o final. 

Dentre essas formulações, Peixoto (2006) salienta que os procedimentos passaram a 

ser focados numa investigação bastante rigorosa conduzida por especialistas da área, 

encarregados de analisar a vida pregressa do candidato, baseados nos fenômenos relatados nos 

altos processuais. A autora ainda afirma que, há várias religiões que possuem figuras de santos, 

como modelos a serem seguidos, mas só a Igreja Católica possui um processo burocrático para 

formalizá-los.  

Entretanto, outro aspecto que merece destaque, nesse contexto foi à convocação do 

evento Concílio Vaticano II (1962-1965) pelo Papa João XXIII, que permitiu uma melhor 

perspectiva sobre o campo da santidade. Segundo Salvador (1996), este concílio, tinha por intuito 

avaliar e amadurecer diversos fatores ligados aos interesses da igreja, de modo a empregar-lhes 

fundamentação bíblico-teológica. Sabe-se que havia uma preocupação em torno de uma noção 

apropriada sobre a santificação, já que se consideravam escassos os embasamentos litúrgicos 

sobre o tema.  

No recente concílio, a santidade voltou a ser eixo de toda a reflexão e do dinamismo 
espirituais. Ela recuperou suas dimensões particulares, superando o moralismo e a 
estaticidade que a teriam esclerosado. Para atender às esperanças e realizar suas funções 
em novas dimensões a santidade teve de modificar suas ênfases, alargar sua noção, 
dedicar-se totalmente ao mistério cristão e à realidade da história humana (SALVADOR, 
1996, p. 242).   
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Por isso, as decisões conciliares delimitadas durante o Concílio Vaticano II foram de 

grande valia para contextualizar a figura do mártir-santo dentro da extensão religiosa da 

modernidade, principalmente porque permitiu uma avaliação real dos fatos. O marco do evento 

também consentiu ao clero a possibilidade de reconhecer os direitos humanos especificamente no 

âmbito da sociedade e da instituição eclesiástica.  Nessa dinâmica, ficou visível a ideia de que 

todo ser humano tem a capacidade de se tornar santo, mas como só alguns decidem trilhar o 

caminho cristão, estes se tornam merecedores das honrarias advindas com a canonização.  

No que se refere às etapas desse processo religioso, o início se dá ainda na diocese 

correspondente ao candidato, onde são reunidas provas documentais e testemunhos a serem 

enviados para análise em Roma. Na fase seguinte, a congregação aprecia toda a documentação e 

se tudo estiver nos conformes, dá-se encaminhamento para o estudo da vida do indivíduo. À luz 

das etapas do processo de canonização, Andrade descreve: 

Atualmente, o caminho da santidade no Vaticano passa por quatro estágios: servos de 
Deus, venerável, beato e santo. No primeiro estágio, é nomeado servo de Deus aquele 
que tem a autorização do Vaticano para a abertura da sua causa. A igreja católica pode, 
nesta fase, elaborar uma oração em nome do candidato. No segundo estágio, o candidato 
é considerado venerável, quando são reconhecidas as suas virtudes heroicas ou o 
martírio. No terceiro estágio, é considerado beato com comprovação de um milagre a 
sua imagem pode ser cultuada no país onde ele morreu e tem registrado o dia de seu 
culto. No caso de mártires, o milagre é dispensado. O milagre só continua a ser 
fundamental na etapa seguinte, a da canonização. No quarto e último estágio, é 
considerado santo o candidato que tem dois milagres comprovados, sua imagem pode 
ser cultuada em todas as Igrejas do mundo e seu nome passa a constar nos oficio de 
celebrações litúrgicas (2008, p. 243). 

De fato, ao fim do processo é realizada uma celebração pontificial que afirma que a 

pessoa canonizada está na glória, por isso seu nome é digno de ser inserido na lista dos santos do 

Cânon Romano23. Tradicionalmente, a canonização é sancionada com a aprovação do Papa que 

habilita o indivíduo à devoção de seus fiéis.  

Em face dessa evolução, vale ressaltar que a construção da validação do santo se deu 

a passos lentos e correu o risco de demorar muito mais, se não fosse a contribuição do papa João 

Paulo II, que, em 1983, instituiu a reformulação das leis das causas dos santos, tornando tudo 

mais simples. Além disso, dados de Andrade (2008) apontam que os pontificados de João Paulo 

II e Bento XVI foram positivos, pois beatificaram 1.904 candidatos e 496 foram canonizados. Em 

                                                           
23 Essa termologia também é designada como Cânon da Missa, dizendo respeito a textos e rubricas referentes a 
orações, normas e instruções do Missal Romano (livro usado na missa).  
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comparação aos demais papas, de Pio X (1903 – 19140) a Paulo VI (1963-1978), os números 

foram inferiores, chegando a 497 beatificações e 165 canonizações. A autora também reflete 

sobre as estratégias usadas pelos dois recentes pontífices para propor novos modelos de santos, 

até porque somente durante os dois primeiros anos de papado de Bento XVI (2005 – 2007) foram 

beatificadas 527 pessoas.  

Passados mais de 400 anos da criação da Constituição Apostólica Immensa Aeterni24 

(1588) que regulamentou as causas santas, a tabela25 abaixo mostra o quantitativo das 

canonizações: 

 

TABELA 1: CANONIZAÇÕES A PARTIR DO PAPADO DE CLEMENTE VII 

Clemente VII 1592-1605 2 
Paulo V 1605-1621 2 
Gregório XV 1621-1623 5 
Urbano VIII 1623-1644 2 
Alessandro VII 1655-1667 2 
Clemente IX 1667-1669 2 
Clemente X 1670-1676 5 
Alessandro VIII 1689-1691 5 
Clemente IX 1700-1721 4 
Benedito XIII 1724-1730 10 
Clemente XII 1730-1740 4 
Benedito XIV 1740-1758 5 
Clemente XIII 1758-1769 6 
Pio VII 1800-1823 5 
Gregório XVI 1831-1846 5 
Pio IX 1846-1878 52 
Leão XIII 1878-1903 18 
Pio X 1903-1914 4 
Bento XV 1914-1922 3 
Pio XI 1922-1939 34 
Pio XII 1939-1958 33 
João XXIII 1958-1963 10 
Paulo VI 1963-1978 84 

 

 

 

                     FONTE: A Santa Sé (2005) 
 

                                                           
24 Constituição intuída pelo Papa Sixto V que, objetivou na criação da Sagrada Congregação dos Ritos, para 
regulamentar o exercício do culto divino e das causas dos santos.  
25Disponível em: 
<http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/pontificato_gpii/pontificato_dati-
statistici_en.html#Social%20Encyclicals>. Acesso em: 04/10/2012 

SUB-TOTAL 302 
JOÃO PAULO II (1978-2005) 482 
Total de canonizações (1594 a 2004) 784 
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Como exposto, o papa João Paulo II foi responsável por canonizar a maioria dos 

santos, sendo mais até que todos os seus antecessores juntos. Essa potencialidade foi tema de 

reportagem publicada na Revista Veja edição 168026 no ano 2000, que se referiu a ele como “o 

papa dos recordes”, por ter contribuído para autenticar um novo conceito de santidade junto à 

igreja.  

Os santos de João Paulo II, ao contrário, são pessoas comuns, sem nenhuma outra 
característica marcante que não seja ter levado uma vida honesta, fazendo o bem, 
rezando e seguindo os ensinamentos de Cristo. Nessa galeria de santos gente-como-a-
gente há um jovem estudante, alpinista e jogador de futebol, uma pediatra mãe de 
família, uma empregada doméstica e um mordomo negro haitiano cuja biografia registra 
como feito mais notável ir à missa em Nova York todos os domingos e se dar bem com a 
vizinhança (REVISTA VEJA, 2000) 

Contudo, recentemente o Papa Bento XVI canonizou sete novos santos em missa 

solene realizada na Praça São Pedro, no Vaticano. A cerimônia foi acompanhada por milhões de 

fiéis e contou ainda com a presença de 262 padres advindos de todas as partes do mundo. A 

canonização foi solicitada pelo prefeito regional da Congregação das Causas dos Santos, Angelo 

Amato. Na lista dos novos santificados estão: Kateri Tekakwith (1656-1680) a primeira santa de 

origem ameríndia27; a alemã Anna Schäffer (1882-1925); a freira espanhola María Carmela 

Salles; a alemã franciscana Marianne de Molokai (1838-1918); o sacerdote italiano Giovanni 

Battista Piamarta (1841-1913); o padre jesuíta francês Giacomo Berthieu (1838-1896); e o laico 

mártir filipino Pedro Calungsod (1654-1672). Nesses quase oito anos de pontificado de Bento 

XVI, foram canonizados 44 santos, enquanto 600 candidatos foram proclamados beatos28.  

O aspecto representacional desse manifesto católico remete à preocupação da 

instituição em reconhecer apenas os que realmente possuem virtudes capazes de gerar modelos de 

conduta para a sociedade em geral. Sob este enfoque, Andrade (2008) evidencia que os processos 

de santificação vão muito além de aspectos dogmáticos, pois reúnem milhões de devotos que 

aderem ao catolicismo. Em contrapartida, Luz (2011, p. 171) critica o posicionamento ideológico 

das estratégias assumidas pela Igreja Católica que tende a influenciar o imaginário das pessoas: 

“os santos, enquanto modelos a serem admirados e seguidos pelos fiéis, definem as linhas 

ideológicas ditadas pelo governo da Igreja à conformação dos devotos”.  

                                                           
26 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/201200/p_142.html>. Acesso em: 05/10/2012 
27 De origem indígena norte-americana. 
28Informações extraídas de noticia publicada no site G1.com. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/10/papa-canoniza-sete-novos-santos-em-missa-assistida-por-50-mil-
pessoas.html>. Acesso em: 24/10/2012. 
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Consequentemente, Correia (2003) também destaca que a igreja católica demonstra 

ter interesses em determinados casos de santos, independentes de outros. Como exemplo, ela cita 

a surpreendente aceleração nas beatificações do Monsenhor Josemaría Escrivá, fundador da 

Sociedade Sacerdotal Opus Dei29 e da freira sudanesa Josefina Bakhita. Segundo a autora, o 

reconhecimento do Monsenhor Josemaría Escrivá foi o mais rápido de todos os tempos, apesar de 

na época ele ser alvo de inúmeras acusações, inclusive no que diz respeito ao suposto milagre 

certificado por um membro da própria Opus Dei. De maneira ferrenha, Luz comenta o caso: 

Entretanto, outras beatificações e canonizações patrocinadas durante o pontificado de 
João Paulo II permitem perceber os meandros da política eclesiástica. Biografias 
poluídas, a exemplo do fundador do Opus Dei, Josemaria Escrivá, prelado antissemita e 
partidário do franquismo, forma vergonhosamente retocadas de modo a se encaixarem 
numa hipócrita hagiográfica (2011, p. 171). 

A partir de tal indagação, é válido lembrar a matéria publicada na Revista Época 

edição 62030, intitulada À espera da santidade, que abordou a questão da escassez de santos no 

Brasil. O texto em forma de diagrama cita que no país só foram reconhecidos dois santos: Madre 

Paulina (2002) e Frei Galvão (2007), respectivamente canonizados por João Paulo II e Bento 

XVI. Outro aspecto relevante mencionado na publicação é que, apesar desse modesto número, 

possuímos atualmente cerca de 70 processos enviados por dioceses brasileiras ao Vaticano, sendo 

que a quantidade não para de crescer a cada ano. Posicionando-se sobre o caso, Correia (2003, p. 

165) reconhece que “esses exemplos dão uma ideia de como os critérios rígidos de escolha dos 

santos estão entrelaçados aos próprios interesses ideológicos da igreja”.  

Para concluir, o que observamos, nesse embate, é que a Igreja Católica possui 

estratégias lógicas para legitimar os santos e direcioná-los até o imaginário popular. Entretanto, 

há tendências de que antes mesmo do veredito oficial do papa, o reconhecimento do santo venha 

com a crença das pessoas comuns que lhes atribuem milagres e passam a lhes reverenciar. 

Embora, Roma imponha que para abrir o processo de canonização, o indivíduo não pode ter sido 

em hipótese alguma objeto de culto.  

Nessa conjuntura, pensar em modelos de santificação requer uma análise delicada dos 

fatos, pois envolve aspectos ligados ao senso comum e à autoridade eclesial. Partindo desse 

                                                           
29 Opus Dei vem do latim e quer dizer Obra de Deus é tida como a mais poderosa associação de católicos do mundo. 
Sendo composta por leigos, sacerdotes, casados, solteiros, que juntos formam uma legião de mais de 73.000 adeptos 
distribuídos em 87 países. Possuindo por missão evangelizadora a difusão do cristianismo no contexto familiar, 
profissional e universal.      
30 Disponível em: <http://epoca.globo.com/edic/620/620_diagrama.html>. Acesso em: 05/10/2012. 
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pressuposto, Andrade (2008, p. 257) reafirma a postura de ambas as partes com relação à 

salvação e a busca de fé: “nesse contexto, o mártir ocupa lugar privilegiado tanto no discurso 

eclesiástico como nas manifestações da religiosidade católica”. Desse modo, a máxima dos fatos 

é que, tanto os santos oficiais como os populares, têm o dom de manifestar-se na vida das pessoas 

reavivando a devoção e alimentando a materialização dos cultos por parte da igreja. Portanto, a 

religiosidade cristã acaba se tornando parte integrante desse processo, sobretudo por se basear no 

fenômeno da santificação para sacramentar aspectos emocionais e místicos na experiência 

humana.  
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3.1  O marketing dos santos a partir da Igreja Católica 
 
 

O cenário religioso vem se desenhando, nos últimos tempos, através das práticas 

comunicacionais que partem de um princípio persuasivo para atender as demandas de seu público 

alvo. Em meio a essa cultura contemporânea, diversas instituições religiosas, independente de 

princípios ou credos, têm traçado estratégias capazes de transmitir mensagens à luz da 

particularidade de cada fundamento doutrinário. Nesse contexto, muitos fatores têm convergido 

para a renovação dos meios tradicionais, especialmente no que diz respeito aos sentidos da 

contemporaneidade. A exemplo dessa significação, Gutiérrez reflete sobre a conjuntura atual que 

envolve a segmentação religiosa.  

Assim, o discurso religioso tem passado do púlpito para o palco das representações 
midiáticas, e podemos encontrá-lo hoje nas suas diversas manifestações radiofônicas, 
televisivas, cinematográficas, publicitárias, digitais e todos os tipos de dispositivos 
móveis. Por esse motivo, compreender melhor a importância e o alcance da experiência 
religiosa na sociedade contemporânea exige relacioná-la com os diferentes aspectos e 
componentes da cultura midiática resultando em um novo modo de ser religioso 
“midiatizado” (2010, p. 190-191).  

Em virtude dessas proporções, a Igreja Católica, especificamente, vem se destacando 

ao longo dos anos, por utilizar os meios de comunicação para a evangelização. Sob esse 

apontamento, Marques (2001, p. 39) conceitua: “a própria expressão ‘evangelho’ (originária do 

grego cujo significado é ‘boa nova, boa notícia’) já revela uma vocação cristã ao anúncio da 

mensagem do Cristo”. Tais referências esboçam-se, através de um universo de iniciativas, 

incorporadas à racionalidade técnica das tecnologias digitais que permitem uma dinamização no 

conteúdo social contemplado. 

Na escalada histórica, a instituição católica sempre apresentou certo domínio das 

práticas da informação e da comunicação, até mesmo no período da Idade Média, quando os 

poucos recursos só permitiam a produção de manuscritos. Para tanto, houve mudanças 

significativas nessa esfera que inibiram as ações da igreja, como foi o caso da criação da prensa 

por Gutembergue que proporcionou acesso ao conhecimento e a exposição de ideais não somente 

as classes dominantes, como também, aquelas de menor poder aquisitivo. 

   Na verdade é uma vertente que não passa despercebida, até porque, como cita 

Carmem Pulga (2006) perpassa por diversos acontecimentos históricos que gradualmente 

modificaram o mundo cristão, como foi o caso da já citada Revolução de Gutembergue, da 
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Reforma Protestante, do Iluminismo e da Revolução Francesa. Além disso, na observação da 

autora os séculos XIX e XX foram marcados pela percepção da igreja em relação a si mesma e ao 

mundo, tudo isso num período onde estourava a Revolução Industrial e os meios de comunicação 

ganhavam impulso. 

Diante dessas referências, o que se pode situar é que no século XVI, o teólogo 

alemão, Martin Lutero, foi responsável por desafiar a Igreja Católica através da publicação de 95 

teses que propuseram a renovação do catolicismo em diversos pontos. Esse manifesto conhecido 

como Reforma Protestante, contou com inúmeros apoiadores europeus, tendo ainda acarretado na 

divisão interna da igreja ocidental, criando o Protestantismo. Consequentemente, outros grupos 

independentes foram sendo reformulados dentro do movimento luterano, como foi o caso dos 

presbiterianos, batistas, metodistas, entre outros. Os efeitos desse posicionamento acarretaram na 

excomunhão de Lutero, no entanto, este procedimento não o intimidou.    

Já em 1529, Lutero havia publicado 183 panfletos que desafiavam a Igreja Católica e 
colocavam em discussão seus principais dogmas, como hierarquia eclesiástica, o 
celibato, a leitura e a interpretação da Bíblia somente pelo clero e a salvação humana não 
pela fé, mas pelas obras realizadas. Nota-se aí que a “propagação” através dos panfletos 
e da imprensa foi fundamental para a evolução da reforma (SILVA, 2006, p. 22).  

Nesse âmbito, o Movimento Pentecostal, fruto dessa renovação evangélica, passou a 

propagar a cura através dos dons do Espírito Santo, isso sem se ater a princípios institucionais. 

Sendo que, como constatado, através da citação acima, a trajetória das iniciativas protestantes, 

sobretudo do Pentecostalismo, é marcada pelo uso dos meios de comunicação que lhe permitiram 

dimensionamento influente junto a adeptos do movimento em todo o mundo. Desse modo, 

Borelli pondera sobre a lógica mercadológica que envolve o Neopentecostalismo: 

[...] compreende-se que o neopentecostalismo funda-se em lógicas comunicacionais e é 
por meio de operações técnicas e simbólicas dos dispositivos que consegue estabelecer 
contato com seus públicos. As formas tradicionais de comunicação estruturadas 
estritamente nos próprios rituais religiosos dão lugar a estratégias midiáticas concretas – 
seja via midiatizações mais amplas, como pelo rádio, pela televisão e pela internet, ou no 
espaço do próprio templo (2010, p. 23-24).  

A vista desses acontecimentos, o Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento31 

como forma de oposição ao Protestantismo. Esta reação foi à maneira encontrada para disciplinar 

os dogmas, a igreja e a fé cristã. Em meio a esse contexto, Silva (2009) conta que outro evento de 

                                                           
31 Também conhecido como Concílio da Contra-Reforma foi fundamental para disciplina eclesiástica, pois se emitiu 
inúmeros decretos dogmáticos que alcançaram resultados satisfatórios para a instituição católica. 
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destaque dentro dessa abordagem foi o Concílio Vaticano II por partir de uma perspectiva de 

modernidade para divulgação da evangelização, através da comunicação social. 

Dentro da Igreja, entrelaçada com a evangelização, encontra-se, naturalmente, a 
comunicação, que pode ser potencializada pelos meios de comunicação, em especial os 
de massa. Vendo nesses veículos a oportunidade de suprir a necessidade de ampliar o 
alcance de sua mensagem, o Vaticano II também produz o decreto Inter mirifica (2009, 
p. 25). 

O decreto citado pelo autor refere-se à deliberação da utilização dos meios de 

comunicação de massa para fins de ordem cristã. Assim, a mobilização em torno dessas questões 

proporcionou a instituição do Dia Mundial das Comunicações Sociais no âmbito da igreja. Nessa 

vertente, é fato que a instituição católica conscientemente entende a importância desse universo e 

deixa isso claro nos altos de seu decreto. 

À Igreja, pois, compete o direito nativo de usar e de possuir toda a espécie destes meios, 
enquanto são necessários ou úteis à educação cristã e a toda a sua obra de salvação das 
almas; compete, porém, aos sagrados pastores o dever de instruir e de dirigir os fiéis de 
modo que estes, servindo-se dos ditos meios, alcancem a sua própria salvação e 
perfeição, assim como a de todo o gênero humano32 (SANTA SÉ, Capitulo I, Art. 3). 

Por essa via, Souza (2005) relata que, em 1967 nos Estados Unidos, um grupo de 

estudantes da Universidade de Dusquene experimentou através de um retiro, a presença do 

Espírito Santo de uma maneira semelhante aos protestantes. Posteriormente a esse episódio, 

aqueles jovens, juntamente com outros, reuniram-se com a intenção de dar continuidade àquela 

experiência, o que resultou na criação do movimento internacional de Renovação Carismática 

Católica. Em nível nacional, o autor se atem ao pensamento de Prandi (1997) para contextualizar 

o surgimento do movimento no Brasil:     

Num “sopro do Espírito”, a Renovação chegou ao Brasil onde, já no início dos anos de 
1970, se espalhou chegando à cifra de 3,8 milhões de adeptos em 1994. Este movimento 
constitui uma reação da igreja para dentro dela própria, oposta a seus segmentos 
politizados, e também para fora, contrária a seus adversários religiosos (2005, p. 20).  

Como contribuição, Marques (2001) menciona que esse movimento foi uma resposta 

da entidade eclesiástica a evasão de católicos para outros segmentos religiosos, especialmente 

para o Pentecostalismo. No entanto, ele confessa que apesar da oposição, os carismáticos mantém 

em sua essência a inspiração nos evangélicos.  

                                                           
32 Disponível em: <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decree_19631204_inter-mirifica_po.html>. Acesso em: 21/10/2012. 
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Numa leitura geral, a Renovação Carismática logrou êxito, porque além de ter 

crescido em todo mundo foi capaz de trazer de volta simpatizantes de outras ordens religiosas. 

Há, também, o precedente que em consonância com as propostas previstas pelo Concílio 

Vaticano II, uma vez que, não estava estagnada a nenhuma forma de tradicionalismo, por se 

manter numa linha altamente inovadora. 

 Então, por influência do movimento pentecostal, os católicos da renovação passaram 

a usufruir da comunicação midiática para conquistar cada vez mais novos adeptos, fosse pelo 

impresso, rádio, televisão ou até internet. “[...] a RCC passa a utilizar dos meios de comunicação 

de massa para evangelizar e propagar a identidade carismática, com seus próprios canais e 

programas, o que lhe dá certa autonomia institucional” (SILVA, 2009, p. 50). 

No Brasil, a Renovação Carismática é um movimento forte e ascendente em diversas 

regiões. Tanto é que, há estratégias comunicacionais que surgiram nesse contexto que passaram a 

alimentar o chamado mercado da fé, como é o caso dos padres cantores, das shows-missas, das 

novas formas de rezar, das atrações midiáticas, dos artigos religiosos, entre outros. 

Categoricamente, Souza (2005, p. 39) admite que o Padre Marcelo Rossi é a representação viva 

do movimento no país, já que: “[...] encarna a figura do bom moço que deixou os prazeres da 

vida secular33 para dedicar-se ao sacerdócio e ao celibato e para muitos ‘está trazendo os 

católicos de volta’ ”.  

De fato, assim como ele, outros religiosos vêm ganhando destaque na mídia, tais 

como; Padre Zezinho, Padre Fábio de Melo, Padre Antônio Maria, Padre Zeca34, Padre Hevaldo 

Trevisan, Padre Juarez de Castro e o Padre Reginaldo Manzotti conhecido por “arrastar 

multidões”. A tendência advinda com esses representantes católicos é uma demanda por liturgias 

ou mesmo shows religiosos, cada vez mais contando com participações de artistas renomados no 

cenário musical.      

[...] eventos de massa católicos com cobertura da mídia, sobretudo a transmissão de TV, 
verifica-se que é grande o público atraído por sacerdotes e artistas populares, que se 
tornam aliados no cumprimento de um “testemunho de fé”. Os artistas costumam 
participar da liturgia desses eventos, com leituras, rezas e canções. Mas o papel deles 
não é de meros coadjuvantes. Nesses eventos ocorre nítida passagem do sagrado ao 

                                                           
33 É a vida comum dos homens neste mundo.  
34 Criador do movimento católico Deus é Dez, famoso nos anos 90, encontra-se afastado de suas funções sacerdotais 
desde 2007. Tendo sido considerado o mais jovem padre diocesano do país, seu ordenamento se deu com apenas 25 
anos. Atualmente, é professor universitário e casou-se em agosto de 2011 com uma americana.  
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profano, quando acaba a missa e começa o show e aí então os artistas se tornam 
protagonistas (SOUZA, 2005, p. 60).  

Em tais casos, percebe-se uma inclinação para o campo do entretenimento, ainda que 

o principal objetivo da igreja seja a evangelização. Assim, Mühlemberg (2009) constata que a 

Igreja Católica mesmo sendo uma instituição sem fins lucrativos está passível a utilizar técnicas 

de marketing para conquistar um maior número de fieis.   

Conceitualmente, o Marketing enfoca no mercado fundamentando-se em dimensões 

estratégicas para atender as necessidades por produtos e serviços que satisfarão os clientes, bem 

como, prestadores comerciais em geral. Nesse caso, o interessante é identificar e avaliar a melhor 

maneira de valorizar a marca da instituição ou mesmo o relacionamento interpessoal com o 

público, assim se torna possível traçar objetivos específicos que garantam seu bom desempenho.     

Estudioso conceituado nessa área, Kotler (2003) indica que as habilidades mais 

importantes para o marketing são a comunicação e a promoção, já que a primeira acontece 

independente de ter ou não planejamento, por ser fruto das mais variadas manifestações da 

humanidade; enquanto a segunda trata de mensagens destinadas à estimulação do interesse das 

pessoas em relação à obtenção de determinado produto.  

Nesse sentido, Mühlemberg (2009) aponta a existência de 4 denominações integradas 

que compõem a teoria conhecida como Mix de Marketing, capazes de influenciar a demanda de 

consumidores no mercado. Como supracitado, o produto faz parte dessa composição, por ser algo 

ofertado ao comprador que venha suprir suas necessidades. Já o preço é o valor destinado àquela 

mercadoria ou àquele serviço que se baseia no total do custo atingido proporcionalmente a sua 

concepção, sendo que ele afeta diretamente na compra. Com essa noção, o terceiro item que é a 

praça diz respeito a como o produto estará ao nosso alcance, afinal é preciso ter canais de 

distribuição para que ele chegue ao seu destino. Em razão dessa vertente, o passo seguinte se dá, 

através da propaganda que é como dizem “a alma do negócio”, por ser responsável por seduzir e 

induzir as pessoas a obtenção do produto final.  

“A propaganda é uma ação planejada, pensada, estratégica que tem por objetivo 

divulgar fatores de um produto, suas vantagens, suas qualidades e superioridades do produto” 

(MÜHLEMBERG, 2009, p. 21). Logo, a julgar pela propaganda, Filho (1994) atenta para a 

possibilidade de encontrar outros enfoques dentro de seu âmbito, tais como: a publicidade que se 

trata das técnicas de persuasão; há, também, a venda pessoal que é a interação direta com a 

pessoa; e por fim temos a promoção de vendas que é toda a ação de marketing.    
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Desse modo, comparando com a Igreja Católica, percebe-se que ela se utiliza com 

muita segurança dessas ações para expandir o evangelho, assim, como também, para a sua 

própria sobrevivência institucional. Até porque como vimos, essa esteve ameaçada durante algum 

tempo pelo Protestantismo. Entretanto, é curioso perceber que falar de comunicação nessa 

instituição, também quer dizer, refletir sobre as ações de um dos maiores comunicadores da 

humanidade, Jesus Cristo. Ele com toda a sua habilidade soube como ninguém detectar as 

necessidades do povo, além de divulgar o santo evangelho e a salvação divina. 

E em tempos de pluralismo religioso, o Catolicismo passou a adotar a modalidade do 

Marketing Religioso, como forma de dar novos significados ao discurso vigente. Desse ponto de 

vista, Vaz (2003) afirma que há uma institucionalização de ideias por parte da igreja que culmina 

na constante luta pelo “domínio” da sua doutrina. Sendo assim, a busca pelo poder divino é 

legitimada pela fé de seus fiéis seguidores. Por isso, a referência dessa ordem religiosa se 

apresenta, através de um posicionamento determinista. 

A postura determinista de uma igreja reflete a função histórica da religião: dizer a 
palavra da divindade. Para isso, ela impõe dogmas. Apresenta-se revestida de autoridade 
divina. Não espera saber o que as pessoas pensam. Deve ser seguida, obedecida, sem 
contestações (VAZ, 2003, p. 352).  

Partindo dessa abordagem, os modelos de religiosidade vêm se moldando, através de 

um consenso sobre os perfis dos fiéis, já que esta é uma maneira de configurar a mensagem 

transmitida. Assim, de um ângulo mais estratégico e por uma questão marqueteira, Mühlemberg 

evidencia:   

Devemos determinar qual é o “produto” que estes consumidores buscam, qual o 
“produto” deve ter a religião católica para oferecer a estes fiéis e que atenda as 
necessidades. Pode ser definido como a fé, o sacramento, paz, harmonia, e ensinamentos 
de Jesus Cristo, enfim, os santos, mas todos estes são ferramentas para se chegar a um 
único propósito: a salvação eterna. Esta é a essência do produto que a religião católica 
tem para oferecer aos seus fiéis. É a Salvação dos Homens, da alma o objetivo maior da 
Igreja Católica, pois como conta o Evangelho, Jesus deu sua vida para nos Salvar. É a 
salvação Eterna, o verdadeiro produto (2009, p. 39).   

Provavelmente, o sucesso da Igreja Católica em relação ao mercado da religião se 

explique pela estrutura organizada que ela apresenta, pois como percebemos ela utiliza das 

perspectivas do Mix de Marketing para atrair a atenção dos seus seguidores. Nessa contemplação, 

os produtos ofertados apresentam muitas vezes custos baixos e acessíveis a qualquer bolso, além 
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de que, contam ainda com promoções, pontos de distribuição em diversos territórios e apelo 

emocional-psicológico por parte das autoridades eclesiásticas.     

Com base nesse raciocínio, é válido frisar que o Marketing para toda e qualquer 

Instituição Religiosa significa uma conversão de valores simbólicos que se adaptam através das 

práticas doutrinárias, isso sem perder a sua essência folclórica. Então, nessa conglomerada e 

sinérgica manifestação de produtos mercadológicos cristãos, o fenômeno da santidade tem um 

lugar todo especial, até porque mexe com o imaginário e a crença popular de milhões de devotos. 

Não à toa, o mercado religioso está cada vez mais apresentando uma gama de opções que se 

aproximam da “imagem e semelhança” dos santos, para adentrar o culto do fiel e render comoção 

por parte dele. 

Em realidade, como é possível perceber, a Igreja Católica tem investido na área de 

comunicação social e visual. Considerando essa simbologia, as definições apontam para a 

apropriação do uso da Semiótica, por ser esta a teoria da significação. No conceito de Santaella 

este princípio trata-se: 

[...] de um percurso metodológico-analítico que promete dar conta das questões relativas 
às diferentes naturezas que as mensagens podem ter: verbal, imagética, sonora, incluindo 
suas misturas, palavra e imagem, ou imagem e som etc. Pode dar conta também de seus 
processos de referência ou aplicabilidade, assim como dos modos como, no papel 
receptores, percebemos, sentimos e entendemos as mensagens, enfim, como reagimos a 
ela (2002, p. 6).  

 Por esse pressuposto, os signos passam a ser a base elementar desse contexto, já que 

correspondem a qualquer coisa independente de qual seja sua natureza. “Representa uma outra 

coisa, chamada de objeto do signo, e que produz um efeito interpretativo em uma mente real ou 

potencial, efeito este que é chamado de interpretante do signo (SANTAELLA, 2002, p. 8). 

Os signos por si só, se potencializam numa variedade, sendo que a sua 

fundamentação está relacionada com o objeto a partir de três elementos: ícone, índice e símbolo.  

Ora, quaisquer que sejam os casos, os signos têm uma maneira distinta de ser 

contextualizada. No ícone, por exemplo, há semelhanças com a realidade exterior que indica a 

mesma essência do objeto, como acontece com uma mancha vermelha que faz alusão ao sangue. 

Por outro lado, o índice assume uma relação de continuidade com a realidade exterior, assim 

quando pensamos em fumaça, logo somos induzidos ao fogo. Por fim, o símbolo vem a ser uma 

convenção cultural dada entre dois elementos, exemplo a cruz facilmente é associada ao 

Cristianismo, assim como, a imagem-sacra ao santo.  
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Desta forma, Silva (2006) destaca que a Igreja Católica sempre se preocupou em 

utilizar os meios de comunicação de um jeito simples, claro e objetivo, no sentido de melhor 

atingir seus receptores. Nessa tradição, o autor constata que os símbolos são os signos mais 

difundidos dentro do catolicismo, por trazerem à tona significados relativos a construções 

intelectuais arbitrárias. Diante desse quadro, ele ainda menciona a necessidade dos receptores 

conhecerem previamente cada simbologia para que aconteça a comunicação. Mas quanto a isso, a 

instituição desde seus primórdios é reconhecida por propagar seus símbolos em todo o mundo.  

Tais referências se personificam na própria identidade cultural da igreja, afinal as 

pessoas têm o hábito de fazer associações entre um símbolo e outro, em função de mensagens 

divinas.  

O sino, por exemplo, servia como importante meio de comunicação convocando os fiéis 
para as celebrações. De acordo com as batidas e o ritmo que eram realizados, os fiéis 
sabiam se era um aviso de falecimento, de nascimento ou um aviso festivo. As torres 
altas dos templos indicavam a direção da igreja e servia como um ponto de referência 
nas cidades. Os vitrais eram como histórias ilustradas que propagavam a fé para aqueles 
que não sabiam ler. Os púlpitos eram usados em épocas que não existiam microfones ou 
caixas de som para que o padre pudesse ficar em lugar de destaque em relação aos fiéis e 
que sua mensagem pudesse ser ouvida por todos (SILVA, 2006, p. 14).  

Muitos são os elementos de destaque no âmbito das celebrações litúrgicas, pode-se 

inferir que ficar de pé no momento que o evangelho é lido significa posição do Cristo 

ressuscitado. Já ficar sentado durante a homilia é um gesto de acolhimento ao ensinamento. E 

ficar ajoelhado durante a liturgia é um sinal de humildade.  

Mühlemberg (2009), por sua vez, enfatiza que um dos pontos mais importantes do 

marketing da igreja se dá através da confissão, pois neste momento se recebem informações 

importantíssimas sobre a vida dos fiéis, sendo esta uma maneira eficaz de coletar informações. 

Para o autor a partir desses preceitos, o padre é capaz de pensar em sermões sob medida para 

cada necessidade.  

Curiosamente, as cores exalam significados neste cenário, principalmente quando se 

diz respeito à batina dos padres assim, por exemplo, a cor branca representa pureza, paz e por 

isso é usada em festas natalinas, dos santos e de Nossa Senhora. Já o vermelho por remeter ao 

sangue, manifesta o amor divino ou martírio, logo é destinada à utilização em dias de sexta-feira 

santa, Domingo de Ramos, Pentecoste e dia dos mártires. “Já nas missas da Quaresma, usa-se o 

roxo simbolizando a penitência. Na missa pelos mortos, usa-se o preto. Para representar a alegria, 

usa-se também rosa. E o verde da esperança é usado nas demais missas” (SILVA, 2006, p. 15).  
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Conhecida de muitos católicos, a sigla latina “INRI” inscrita na cruz, são as inicias de 

Jesus Nazareno Rei dos Judeus. Já o Círio Pascal significa o Cristo ressuscitado e a luz vermelha 

acesa nos altares é um índice que ali há hóstia consagrada, ou o seu corpo santo. Enquanto, o 

triângulo se trata da Santíssima Trindade.   

Em meio a essa gama de simbologias, os santos têm assumido proporções 

gigantescas que além de culminarem com a estimulação do culto por parte dos fiéis, também 

convergem para a comercialização de produtos que levam seus nomes. Nisso residem, 

precisamente, as ações eficazes de posicionamento da igreja frente à comunicação, já que deixam 

evidente a sua missão evangelizadora, bem como o mote sugestivo de cada mensagem.     

O Marketing dos santos é algo que começa no institucional, pois há todo um 

planejamento pensado por profissionais tanto da área religiosa, como da comunicação, que se 

unem com o intuito de apresentar modelos de santidades que caiam nas graças do povo.  Sob esse 

enfoque, Filho (1994, p. 43) destaca o processo de canonização: “vieram depois outros tantos 

seguidores, alguns deles hoje identificados, reconhecidos e por seus méritos canonizados 

oficialmente pela Igreja Católica Apostólica Romana, recebendo o justo título de santos, e 

servindo de modelo para outros fiéis que os sucederam”. 

Falando em canonização, este é um processo grandioso que pode perdurar inúmeros 

anos, além de acarretar numa grande movimentação de capital aos cofres eclesiásticos. Para além 

desses questionamentos, a reportagem da Revista Época, já citada anteriormente, informou que o 

custo em média de um processo desses, não sai por menos de R$ 200 mil reais.  

Levando em consideração esse dado, o site Juris35 traz um artigo que contabiliza 

alguns números gastos para validar a santificação. Segundo a postagem, o custo processual não 

ultrapassa os 6.000 euros, cerca de R$ 16.000 mil. Já o total gasto com honorários para 

profissionais36 envolvidos na causa, chega a cerca de 8.000 euros, aproximadamente R$ 21.000 

mil. O dado informado sobre o valor da beatificação e da canonização passa da casa dos 10.000 

euros, ou seja, R$ 27.000 mil, isso sem levar em consideração os imensuráveis gastos com 

deslocamentos de Roma para outras regiões, que geram custos com viagens e estadias em hotéis.  

                                                           
35Baseado no livro Como se faz um santo de autoria D. José Maria Martins. Disponível em: 
<http://doc.jurispro.net/articles.php?lng=pt&pg=17471>. Acesso em: 23/10/2012. 
36 A equipe responsável pela causa dos santos é formada por aproximadamente 25 pessoas, sendo 8 teólogos, 5 
cardeais, 5 bispos e 7 peritos. 
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Como constado, tornar-se santo requer um alto investimento, até porque passado esse 

estágio comprobatório, é preciso criar símbolos que sejam uma identidade cultural para aquele 

indivíduo. Nessa menção, o primeiro elemento concebido para o culto ainda na fase que o 

candidato é nomeado Servo de Deus se trata da oração que semiologicamente remete ao índice de 

reza. Tal unidade deriva as chamadas Ladainhas de Santos que como verifica Llabrés (2000) são 

utilizadas com frequência nas celebrações litúrgicas, como forma de invocar a intercessão 

exemplar dos santos. 

Contudo, as imagens-sacras ainda são os símbolos que mais geram comoção e 

consumo por parte dos fiéis. Por serem muitas vezes persuadidos pelo discurso religioso sobre os 

modelos de santidades vigentes. Assim, as pessoas se sentem na necessidade de ter um item 

desses em casa tanto para se espelhar, como para cultuar.  

O cristianismo primeiro evitou, em geral, o culto das imagens por causa do perigo da 
idolatria. Mas cedo introduziu imagens como adorno e ilustrações, passando depois ao 
seu culto, sobretudo no Oriente. Aparecem, então, símbolos e figuras decorativas que 
lembram os mistérios da salvação em torno da pessoa de Jesus e dos apóstolos. Em 
pinturas e esculturas artistas passaram a representar as imagens de Cristo: Jesus como 
pastor, Jesus como pescador com seus apóstolos ou Jesus nos diversos relatos 
evangélicos. As imagens passaram a recordar a imagem original (ZILLES, 1997, p. 10).    

 
Essa questão da idolatria é muito debatida no âmbito da Igreja Católica, afinal para a 

instituição não se deve adorar a imagens e sim somente a Deus. Essa designação suscita em Zilles 

(1997) a definição das seguintes manifestações: adoração e veneração. É particularmente com 

respeito aos princípios do catolicismo que se constata que a adoração só deve ser feita ao Pai, 

enquanto o ato de venerar pode ser dirigido à Virgem Maria, aos santos e às imagens. Mas é fato 

que, as pessoas sempre vivenciaram sua religiosidade baseadas numa ligação estreita e direta com 

o uso das imagens.    

Na prática, o Movimento de Renovação Carismática se utiliza bem desses artifícios, 

já que ainda hoje cultiva a veneração ferrenha à Virgem Maria, sobretudo, invocada muitas vezes 

na reza do terço. De acordo com Souza (2005), este fato acontece, porque o embate entre 

protestantes e carismáticos tem a capacidade de fortalecer a devoção nos santos e na mãe de 

Jesus. Daí a diferença com os evangélicos que são totalmente contra esse tipo de culto. Nesse 

sentido, o autor aponta que o culto mariano assume grandes proporções no Brasil, sendo 

sinônimo de romarias a santuários, sem falar que ajudou na divulgação do nome de outras santas 

chamadas “Marias” pelo país. 
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Convém mencionar que outro grande trunfo da igreja são os calendários romanos, 

pois além de constar informações pertinentes ao santo como data de nascimento e morte, 

direcionam para criação de dias festivos em sua homenagem. Este fato gera uma grande 

movimentação para o mercado cristão, porque os religiosos tendem a ajudar financeiramente as 

igrejas locais para que as celebrações aconteçam. Outro fator preponderante nesse caso, é que as 

pessoas se sentem na necessidade de adquirir algum artigo religioso que se refira ao santo.  

Nessa perspectiva, Llabrés (2000, p. 245) delimita outra simbologia presente nos 

templos católicos: “os edifícios da Igreja, da assembleia e os altares só se dedicavam e se 

consagravam, com efeito, a Deus, mas também se erigiam em honra e memória dos santos”.  

Assim, também fica claro que os padres-cantores são responsáveis por propagar na mídia a figura 

dos santos, isso acontece tanto pela venda de produtos mercadológicos cristãos, como pela 

persuasão assumida pelos discursos proferidos.    

Diante de tantas manifestações simbólicas da igreja, o que se pode constatar é que as 

pessoas religiosas de uma maneira geral, ainda se encontram passíveis às mensagens por detrás 

do conteúdo apresentado. Ainda mais, quando o assunto diz respeitos aos santos, já que há um 

apelo espiritual que mexe profundamente com o imaginário e leva a crer que aquele modelo de 

santidade pode conduzir a uma salvação eterna.   

O positivo reside no fato de que o santo é venerado como mediação encarnada. Os 
santos não são personagens de ficção, mas históricos, que sobressaíram por sua vida 
evangélica, e por esse motivo são modelos próximos para o seguimento cotidiano de 
Jesus (LLABRÉS, 2000, p. 238).  

A adequação midiática entre crenças, hábitos e práticas religiosas através dos santos é 

essencial para a sistematização do culto. Até porque, atualmente, torna-se comum observarmos 

uma evasão de pessoas que buscam entre um templo e outro aquele que melhor atenda suas 

expectativas e lhes proporcione conforto espiritual. Na realidade, a Igreja Católica tem 

consciência desses fatos e por isso se adapta ao mercado religioso, justamente com a intenção de 

promover diversas alternativas para agradar ao público “consumidor do sagrado”. E como, os 

produtos são vendidos por preços acessíveis, contendo apelo emocional e ideológico fica fácil 

convencer pessoas que se encontram numa situação social fragilizada. Nesse contexto, a 

instituição possui um papel importantíssimo na formação da opinião pública, tornando-se parte 

inerente do processo cultural da humanidade. 
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4  OS SANTOS CONSIDERADOS POPULARES 
 
 

Falar em santidade popular significa materializar uma ampla e diversificada gama de 

manifestações religiosas que se mostram capazes de interagir com a realidade sociocultural das 

pessoas, por incorporar um caráter miraculoso ao culto. Nesse sentido, a fé ainda é tida como um 

enigma para muitos estudiosos, já que ultrapassa aspectos de natureza institucional canônica. 

Então, a tendência que se observa é que os santos sacralizados pelo povo são em sua totalidade 

gente como a gente, mas que por ter passado por algum tipo de martírio ganham elevações 

sobrenaturais, aos olhos de devotos em todo o mundo. 

Considerando esta modalidade de religiosidade popular, Therezinha Guimarães se 

atém à definição de Jacques Maître (1968) para discorrer: 

[...] graças ao fenômeno de secularização, com descrédito das religiões oficiais, a 
religião popular pode ser redefinida como religião vivida em grupos sociais, de algum 
modo, por sua própria conta (abstração feita da intervenção de um poder eclesiástico ou 
de legitimação dogmática) (2011, p. 20). 

Partindo dessa abordagem, a autora salienta que o folclore é parte expressiva deste 

processo, por estar atrelado à sobrevivência de fatos e manifestações culturais que representam 

toda uma época.  

Em suma, há valores e normas que surgem a partir de dogmas católicos, no entanto é 

privilégio da própria sabedoria popular que formula suas crendices e seus modelos de santidade. 

Em todo caso, esse tipo de religiosidade não apresenta uma definição concreta, até porque está 

prostrada a uma realidade demasiadamente complexa. Assim, é fato que envolve muitas outras 

religiões tais como, as de sincretismo afro, indígenas, budistas etc. Essa notável coexistência é 

explicada por Gois (2004, p. 11): “A religiosidade popular tem afinidade com o povo (maioria 

pobre), pois é somente no povo que esta religiosidade é coerente com a cultura. Em nosso país, a 

religiosidade popular é fenômeno sociocultural, que apresenta interrogações especiais [...]”. 

As especificidades desse aspecto suscitam para a extensão do catolicismo popular, 

sobretudo no Brasil, onde foi introduzido em tempos remotos de colonização portuguesa. A base 

histórica desse manifesto direcionada para o tradicionalismo religioso praticado nas aldeias 

coloniais, até porque figuravam em datas especiais de festejos de santos padroeiros e de culto “as 

almas”. Além disso, conforme define Guimarães: 
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O catolicismo popular no Brasil é o conjunto de expressões religiosas, individuais ou 
coletivas, fruto do encontro do catolicismo europeu com uma cultura popular autônoma 
e coerente, em constante dialética afetiva com os “poderosos” e o “Todo poderoso”! 
Caracteriza-se pela predominância do afetivo sobre o racional, do “vivido” sobre o 
“pensado”. Exprimi-se numa simbologia mais concreta (o objeto) do que abstrata (a 
palavra). O povo compreende fazendo, ou exatamente, pensa com o corpo (2011, p. 33).   

Deve-se salientar, ainda, que esse tipo de religião por não manter laços com a 

ortodoxia romana, acabava sendo destinada a cristãos tidos como não católicos. Desse modo, 

Negrão (1984) vislumbra a existência de dois tipos de catolicismo popular, diferenciados pelas 

nomenclaturas: urbano e rural.  

Em traços gerais, o catolicismo popular urbano possui certos resquícios eclesiais, mas 

sua centralização está nas organizações religiosas leigas como Irmandades e Confrarias37. Já no 

caso da vertente rural, o foco se volta para aquelas comunidades interioranas pobres e afastadas 

da capital, que vivem da prática do plantio e da colheita. Curiosamente, a população que reside 

nessas áreas longínquas, tende a manter suas atividades trabalhistas de modo isolado. Porém, 

quando o assunto gira em torno de reuniões religiosas envolvendo santos padroeiros locais, aí um 

sentimento de solidariedade emerge, convergindo na junção com outras comunidades vizinhas 

para momentos devocionais.     

É característica comum a todas essas formas de catolicismo popular a devoção santorial 
como seu fulcro. O santo é sempre um protetor, sobretudo da comunidade: seja no 
agrupamento de indivíduos socialmente diferenciados, que organizam as Irmandades, 
seja das comunidades de vizinhança, que compõem o bairro rural, ou ainda de uma 
população mais extensa e heterogênea dispersa por uma vasta região [...] (NEGRÃO, 
1984, p. 17). 

Referente à fé e à religião há uma relação recíproca e harmoniosa nesse cenário. Em 

concordância Andrade (2010, p. 133) afirma: “a maior expressão de religiosidade encontra-se no 

culto aos Santos, tanto oficiais como oficiosos. A fé na sua intersessão junto à divindade ou 

mesmo no seu poder de realizar milagres é uma das maiores características do catolicismo”. 

Parafraseando a autora, cada um de nós, independente de religião ou credo, já se pegou rogando a 

algum santo, para pedir alguma graça, ou tentando se confortar num momento difícil da vida. 

Logo, a ação que permeia esses indivíduos diz respeito à imitação da vida de Jesus Cristo, além 

da revelação dos sinais do divino. 

                                                           
37 São organizações religiosas dirigidas por pessoas leigas advindas do catolicismo tradicional, que se reúnem para 
praticar a caridade e a devoção a santos padroeiros.  
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O destaque a um determinado modelo de santidade revela uma série de manifestações, 
gestos e palavras, traduzindo uma visão de mundo integrada por crenças e práticas 
coletivas, conectando o indivíduo a um determinado grupo, fornecendo elementos para a 
compreensão dos modelos de santidade atuais (ANDRADE, 2008, p. 238).  

Nessa linha de compreensão, fica evidente a influência europeia sobre as relações 

devocionais brasileiras. Exclusivamente porque, o culto aos santos era um forte artifício para 

catequização dos povos numa época, quando a maioria era formada por leigos que não tinham 

conhecimento dos sentidos dos dogmas da igreja. Deixando sobressair, dentro desse manifesto, 

ares terminantemente sociológicos, que, particularmente, refletiam numa vivência religiosa 

individualizada que não temia a hierarquia eclesial, por se sentir autônoma para expressar suas 

crenças: 

Tratava-se, sobretudo, de um catolicismo piedoso, santoral e festivo expresso nos 
exercícios de piedade individual e de comunicação com Deus, quase sempre 
intermediada por divindades, além da valorização dos aspectos visíveis da fé, através das 
cerimônias públicas dos sacramentos, das novenas, das trezenas, das rezas, das fortes, 
das romarias, dos te-déus, das procissões cheias de alegorias, de que participavam 
centenas de pessoas, dos santos padroeiros, das devoções especiais às almas do 
purgatório e muitas outras, conforme a região (JURKEVICS, 2004, p. 26). 

  A visão generalizada desse manifesto santoral oscila entre perspectivas de festa e de 

penitência. Tanto é que, os momentos de festividade podem conter expressões de 

agradecimentos, comemorações e autopunição. Importa, contudo, referendar que o culto as 

relíquias, também, marcou o período colonial no país, por representar, simbologicamente, 

vestígios da existência do santo para o imaginário das pessoas.  

Por essa via, Libânio (2002) cita o regime classificatório de Pedro A. Ribeiro de 

Oliveira, no que diz respeito às quatro formas religiosas constatadas na estrutura do catolicismo 

popular, que seriam: a devoção, a promessa, a palavra e o sacramento38. Para o autor, as duas 

primeiras são as que melhor representam o caráter popular do culto, por transparecerem a 

subjetividade do fiel junto as suas convicções religiosas. Com isso, os outros dois elementos 

ganham proporções místicas, tratando o tradicionalismo católico em condições animista. 

Em face dessas apropriações do sagrado, a santidade se manifesta através de formas 

de vida martirizada e bem-aventurada, que se revelam à luz de eventos sobre-humanos de 

natureza milagrosa. Dentre tantos nomes santificados, há destaque para os santos populares, 
                                                           
38 Os sacramentos católicos são sinais da vida divina instituídos por Jesus Cristo. E a igreja celebra através de sete 
atos rituais destinados aos fiéis: batismo, confirmação (crisma), eucarística, reconciliação (ou penitência), unção dos 
enfermos, ordem e matrimônio.  
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como observa Andrade (2008), por atenderem a uma demanda ampla na concepção do povo, no 

que diz respeito a representantes familiares e locais, muitas vezes mortos de forma trágica ou por 

alguma enfermidade.  

Estudioso da área, o sociólogo Àlvaro Dellano Rios Morais, conceitua essa 

modalidade religiosa popular: 

Os santos populares são um fenômeno que a gente observa em todas as partes do mundo, 
principalmente nos lugares onde existe o Cristianismo. Na verdade é uma santidade que 
nasce do povo. [...]. Pois, são as pessoas que identificam determinada figura e atribuem a 
ela esse caráter de santidade. [...] tem também a história da retidão, de ser uma figura 
exemplar do ponto de vista cristão. Para os devotos os santos populares são capazes de 
mediar um dialogo com a santidade maior, com Deus. Então, eles passam a ser 
intermediários dos pedidos, passando a acudir as pessoas em algum momento ruim. 
Sendo identificados como milagrosos. [...] (MORAIS, entrevista cedida à realizadora 
deste trabalho, 2012). 

Na verdade, é uma manifestação que cria uma esfera entre a vida de sofrimento e a 

criação da lenda em torno da pessoa santificada, de forma que suas virtudes são elementos de 

grande valia para seus devotos como um todo. Ademais, há de se acrescentar que os dons 

espirituais ou carismas, se constituem como sendo qualidades pessoais extracotidiano que 

possibilitam ao indivíduo poderes, tidos como exemplares para a população. O certo é que, esta 

habilidade se relaciona a partir da construção da história do santo, na medida em que esta se 

transforma num potencial ritual para o culto.  

Não obstante disso, Serafino Falvo ressalta que os cristãos, de uma maneira geral, 

têm o hábito de outorgar certos dons do carisma como a cura e o milagre, apenas a indivíduos 

considerados santos.    

O santo passou a ser, então, uma figura excepcional, distinta e segregada da massa dos 
homens. Pior ainda: criou-se a convicção de que somente essa categoria de pessoas era 
digna de receber os dons do Espírito Santo. Os carismas eram concebidos como prêmio 
de suas virtudes e como sinais evidentes de sua santidade. O santo era visto como 
alguém envolto em luz sobrenatural, distante das realidades terrenas, como um meteoro 
ou como taumaturgo solitário que passa pelo mundo operando prodígios (1976, p. 10). 

Nesse perfilar santificante, há lugar ainda para associações ligadas a características 

heroicas, principalmente no que diz respeito a essas devoções populares. Então sobre esse 

processo, Lopes (2010) reconhece o heroísmo como sendo o principal fator que dialoga com os 

diversos modos de vida, sendo capaz de passar por situações de perigo, que posteriormente vão 

lhe acarretar numa certificação coletiva, com relação aos seus sacrifícios, mesmo que 

involuntariamente.    
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Mas é preciso reconhecer, portanto, que o santo só é reconhecido como tal através da 

legitimação da crença popular que lhe atribuiu eventos extraordinários, antes mesmo do veredito 

de oficialização do Vaticano. Este fato se torna até contraditório, devido à imposição da Igreja 

Católica em só dar inicio ao processo de canonização, quando não há veneração pública por parte 

de fieis.  

O que acontece é um processo simbólico, porém de cunho social, onde a emoção fala 

mais alto do que a razão. Sendo que, cria-se um espaço paralelo ao institucional, mas sem 

desvincular-se dos fundamentos doutrinários da igreja. Em todo caso, trata-se de uma 

organização coletiva que se utiliza dos dogmas católicos para moldar seus próprios modelos de 

acordo com suas percepções e necessidades.    

[...] conquanto a Igreja mantenha os seus paradigmas santorais responsáveis pelas atuais 
beatificações ou canonizações, mediante um processo por vezes secular e com altos 
custos operacionais, a população inventa, em sua prática cotidiana, os seus próprios 
santos. Tratam-se de apropriações e recriações do santoral associadas a personagens 
cujos sacrificios em vida, uma morte trágica e/ou prematura lhe emprestaram um 
‘aroma” de santidade. Esses não excluiram, todavia, que outros personagens ligados à 
politica, ao crime ou ao amor, também tomassem o lugar dos santos que já estão nos 
altares (GAETA, 1999, p. 63).  

Nesse sentido, Morais (2008) defende a idéia de que os santos canonizados pelo povo 

ganham proporções mais dinâmicas, do que os que são reconhecidos pela Igreja Católica. 

Contudo, para Gaeta (1999) as santificações populares assumem uma sutil fronteira entre o 

“normal e o anormal”, onde há dificuldade em distinguir a veracidade da inspiração divina. A 

autora atribui esse aspecto a elementos de natureza comportamental, física e social, criados no 

imaginário da devoção de seus fiéis, que cada vez mais deixam evidentes a transformação de suas 

próprias crenças.  

Valendo-se da santidade popular, se constata que há uma apropriação entre o humano 

e o sagrado que une o mundo dos vivos com o do divino, de maneira que há uma intercessão 

entre uma realidade e outra. Quer dizer, os santos populares comparados com os que são 

canonizados pela igreja, se transformam no imaginário popular a partir do reconhecimento. Logo, 

há uma tendência de nos apegarmos com os santos em vários momentos, até porque a eles 

direcionamos muitos pedidos e oferendas, uns com alto grau de prioridade e outros de natureza 

corriqueira.  

Jurkevics (2004) diz que Santo Agostinho defendia a ideia de que os milagres eram a 

principal prova da santidade. Nessa dinâmica, os mecanismos de contato e troca de retribuição da 
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graça obtida, deixam claros aspectos do misticismo que povoa crença popular, através do 

relacionamento entre o mágico e o sobrenatural. “No imaginário dos fieis, a definição de milagre 

é elástica: ele pode ser grande, pequeno, reconhecido por todos ou percebido apenas 

intimamente” (ANDRADE, 2008, p. 257). Nesse contexto, se cria uma relação de afinidade com 

o santo, especialmente quando a graça é alcançada, por isso há uma tendência em retribuírmos do 

jeito que achamos mais conveniente, como forma de agradecimento.   

Sob essa conjuntura, a análise dos tipos de martírios é de suma importância para 

compreender os personagens santificados que geram mais comoção dos devotos de uma maneira 

geral. Até porque, o folclorista argentino, Félix Coluccio (1994) através de seus estudos, 

localizou a existência das seguintes categorias de santos não-canônicos: 

[...] fazem parte três grupos: o primeiro constituído pelos anjos, isto é, crianças que 
faleceram ainda na primeira infância, vítimas de abandono ou de outras formas de 
desatendimento; um outro grupo é constituído de vítimas inocentes, adolescentes e 
adultos espancados, estuprados e assassinados; nesta categoria é elevado o número de 
mulheres; finalmente aparecem pessoas de vida errada – bandidos e prostitutas cujos 
devotos acreditam que tiveram oportunidade de arrepender-se e obter perdão dos 
pecados in extremis (BRITO E TONIAZZO, 2005, p. 5-6).  

Por outro lado, há um enraizamento cultural que predispõem a grupos regionais, 

modelos de santidade aceitos dentro daquele âmbito.  A exemplo, no Nordeste, predomina as 

seguintes tipologias de santos: 

Violentos: do primeiro tipo, estes santos, durante sua vida terrestre, foram guerreiros, 
soldados. Tiveram que sair da zona de luta, arrependendo-se das violências cometidas 
contra o povo, tornando-se santos. Estes que defenderam a lei, a terra ou o poder 
oligárquico, deixaram de assumir esta posição de classe e se salvaram. 

Semiviolentos: do segundo tipo, não tiveram a iniciativa de praticar a violência, apenas 
respondiam a uma violência, com uma violência. Defendiam-se da violência cometida 
contra eles, que eram representantes de uma categoria ou de uma comunidade: os negros 
escravos, a comunidade messiânica, as prostitutas. [...] 

Não violentos: são todos os outros que tiveram condições de vida da plebe e, como 
vitimas que foram de violências enfrentadas em seus cotidianos, sem entrarem na zona 
de luta, mas por acontecimentos extraordinários, receberam a recompensa, tornando-se 
santos também (LOPES apud TAVARES ANDRADE, 2010, p. 124-125). 

Muitos santos populares, mesmo sem possuírem todas as honrarias por parte da 

igreja, acumulam memorais consagrados em seu nome. Tomados em conjunto, esses locais 

santorais despontam como centros regionais de romarias que frequentemente recebem a visita de 

milhares de devotos anualmente. “As sepulturas dos santos se tornaram um lugar para 

peregrinação e igrejas foram construídas nesses lugares para abrigar as suas relíquias, 
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assegurando uma celebração mais institucionalizada dos santos padroeiros locais” (ANDRADE, 

2010, p. 134). Porém, há casos de cultos dessa natureza que acontecem apenas no lugar de sua 

origem ou em localidades próximas, onde os moradores tenham conhecimento daquele fato.  

Outra dimensão desses aspectos aponta para o aumento desmesurado da legitimação 

de relíquias e imagens, produzidas muitas vezes de maneira artesanal para simbolizar a presença 

desses santificados. O vínculo entre o santo e o devoto fortalece o comércio desses artigos, 

principalmente, em cidades interioranas que movimentam sua economia a partir dessa prática. 

Por isto, algumas autoridades públicas locais têm patrocinado esta demanda religiosa 

vislumbrando reavivar atividades turísticas para a região. 

No que concerne a essas iniciativas, há um expressivo desenvolvimento do turismo 

religioso em diversos lugares do mundo, especialmente por se tratar de um segmento que 

incorpora características culturais vinculadas à multiplicidade de atrativos socioeconômicos. E, 

nesse contexto, Dias pontua algumas características das atividades relacionadas: 

Os locais e eventos religiosos apresentam uma característica de multifuncionalidade 
importante, para um melhor aproveitamento da infraestrutura. Todo Santuário, ao 
mesmo tempo em que provoca um deslocamento de fiéis que se deslocam para o culto, 
também provoca o surgimento de uma demanda cultural de pessoas que irão apreciá-lo 
pelo que contém de histórico e cultural. Da mesma forma ocorre com os eventos, que se 
incorporam à cultura local, tornando-se parte da tradição cultural, fonte de identidade de 
determinada comunidade. Desse modo, há uma forte identificação entre turismo 
religioso e cultural, sendo o primeiro, na realidade, integrado a este último (2003, p. 14-
15).  

Em função desses aspectos, os destinos religiosos tonam-se roteiros que fortalecem 

experiências individuais ou grupais com o divino, contendo uma natureza rica e plural no âmbito 

das tradições do catolicismo. De fato, Dias (2003) afirma que a necessidade das pessoas em 

refletirem sobre a sua condição espiritual, acarreta no crescimento cada vez mais significativo do 

turismo religioso. Sem falar que, para o autor a multiplicidade dessa perspectiva também diz 

respeito às festas e comemorações em dias específicos dedicados geralmente a figuras de santos 

que são lembrados como sendo eventos histórico-religiosos que revigoram as manifestações de 

devoção popular.  

Neste caso, Andrade (2010, p. 131) cita: “uma cena comum tem ocorrido todos os 

anos, no Dia de Finados, em vários cemitérios espalhados pelo Brasil. Milhares de pessoas 

visitam túmulos que não são os de seus familiares e amigos que morreram, mas de seus santos de 
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devoção”. Como se vê essa manifestação ocorrida especificamente nesse dia tem relação com 

graças alcançadas a partir de pedidos referentes a determinado falecido.  

Evidentemente, os personagens desse manifesto jamais pertencerão aos altares 

eclesiásticos, mas pelo menos a legitimação do povo é fidedigna. “Os túmulos abrigam corpos 

que contam histórias de sofrimentos, privações, sacrifícios, dores e que se metamorfosearam em 

fontes de vida, de bênçãos e de curas para as aflições de outros corpos” (GAETA, 1999, p. 64). 

As mediações referentes a essas figuras de santidade popular estabelecem padrões 

sociais preexistentes nos registros hagiográficos da igreja. Então, cabe dizer que as histórias de 

santos são milenares, por isso a partir delas é possível considerar a maneira pela qual cada grupo 

social vivencia essa realidade. Até porque há um processo ritual que ganha sentido graças aos 

pedidos de devotos, que, em momentos problemáticos ou angustiantes, buscam por figuras 

santificadas com mais inclinação para determinado segmento religioso.   

A concepção popular de santo é muito mais abrangente, pois inclui, além dos santos 
canonizados pela Igreja, todas as denominações locais e titulares de Maria Santíssima, 
de Jesus, bem como os santos locais e familiares. Uma criança assassinada com 
requintes de crueldade, uma pessoa morta tragicamente, ou um leproso que morre sem se 
queixar da vida, todos esses passam à categoria de “santos”... (ANDRADE apud 
OLIVEIRA, 2010, p. 142). 

Conforme exposto, os escolhidos do povo são essencialmente identificados pelo seu 

sofrimento, pela dor, pela bondade, inocência, pelo infortúnio de terem sido vítimas de situações 

temerosas que os deixaram impotentes. Mas, que o tornaram dignos de serem glorificados nos 

altares de beira de estrada e em necrópoles por todo mundo. A adesão à fé no momento de sua 

morte passou a redimi-los de sua vida pregressa, o que os torna capazes de interceder junto às 

divindades vislumbrando o bem-estar de seus fiéis seguidores.  Por isso, a persistência das 

devoções populares é um forte artifício para reavivar as experiências com o sagrado, pelo simples 

fato de recriar as relações intersociais manifestas no campo religioso da contemporaneidade.  
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4.1  Casos de santos populares no Ceará 
 
 

O Ceará é um estado do Nordeste brasileiro rico em belezas naturais, onde, segundo 

estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), residem 8.606.005 

habitantes39. Com uma área que abrange cerca de 148 km de extensão, há predominância de 

histórias de resistência e de fé que revigoram as crendices, mergulhando num universo intrínseco 

de religiosidade popular.  

Na raiz dessa constatação, o semiárido nordestino se transforma através de histórias 

de vida que se moldam como um sopro de esperança para milhares de fiéis. Nesse contexto, os 

movimentos messiânicos40 ocasionaram concepção de figuras santificadas que transcenderam o 

seu tempo, na medida em que se rebelaram contra o sistema repressor ao qual estavam expostos. 

Vem ao caso indicar que Negrão (1984) destaca a presença de beatos dentro do messianismo, 

que, eventualmente, também eram sacerdotes, que contribuíram com a formação de 

agrupamentos de sertanejos, opositores ao regime da república dos coronéis. 

[...] mas comumente eram leigos de vida errante, que viviam de esmolas, realizando 
penitências, dedicando-se à construção e reparo de cemitérios e capelas, a rezas e 
ladainhas e prédicas de conteúdo moralizante. Além disso, benziam e curavam, 
batizavam e abençoavam. Seus seguidores os consideravam verdadeiros santos, cuja reza 
valia por uma missa, e os lugares onde repousavam eram sacralizados (NEGRÃO, 1984, 
p. 19-20). 

Temos assim nomes como: Padre Cícero, Antônio Conselheiro, Padre Ibiapina, Frei 

Damião e Beato Zé Lourenço.  Personagens da história cearense que foram exemplos vivos de 

religiosos e leigos que acentuaram o caráter do catolicismo popular, fornecendo bases ideológicas 

para que o movimento messiânico vingasse.  

A atuação missionária de Padre Ibiapina evidência um amparo e um 

comprometimento social desenvolvido exclusivamente em defesa dos pobres. Então, fazendo um 

mapeamento de sua trajetória, nos deparamos com um jovem advogado que deixou para traz a 

vida civil para dedicar-se de corpo e alma ao magistério religioso, tendo se ordenado padre aos 47 

anos. Doravante, seguiu uma missão evangelizadora percorrendo pequenas comunidades do 

                                                           
39 Disponível em: <http://diariodonordeste.globo.com/noticia.asp?codigo=344496&modulo=964>. Acesso em: 
15/11/2012. 
40 O Messianismo é um movimento ao qual se acredita no surgimento de um enviado divino libertador que lutará 
pelas causas de um povo. 
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interior nordestino, onde ergueu capelas, cemitérios, etc. Sobre essa vida de penitência, Júnior 

(2002) destaca que Ibiapina tentava a todo custo afastar qualquer tipo de rumor que ligassem seu 

nome a supostos milagres, já que o seu principal propósito era converter as pessoas para a 

caridade.  

Pe. Ibiapina foi um missionário diferente, original. Seu ser missionário difere daqueles 
clássicos missionários, como os capuchinos, que faziam missões pelo Nordeste no 
século passado. Ele foi um missionário que fundou um povo, entrou na vida desse 
mesmo povo e passou a ser parte integrante dele (JÚNIOR, 2002, p. 204).  

Vale dizer que, Padre Cícero Romão Baptista é talvez o santo popular que gera mais 

comoção de fiéis como um todo. Sobretudo, por que assumia com muita propriedade a função de 

religioso carismático em Juazeiro do Norte, onde possuía bastante prestigio social e político. A 

fama de sua santidade veio graças ao milagre da hóstia que virou sangue na boca da beata Maria 

Araújo. Por esse intempestivo acontecimento, Braga (2007) acrescenta que Cícero pagou um alto 

preço, pois defendeu durante toda a sua vida a crença no milagre, o que acarretou em uma 

perseguição eclesiástica e na excomunhão de suas ordens sacerdotais. Não obstante desse fato, 

isso não inibiu a devoção de milhões de romeiros que creem veementemente na obra religiosa do 

santo Padim. “Para o povo nordestino, Padre Cícero é o Santo do Brasil, um dos mais 

importantes, senão o mais importante, do mundo. Seus milagres são lembrados por dezenas. Cada 

um conserva na memória mais de um exemplo de seus poderes sobrenaturais” (GUIMARÃES, 

2011, p. 44). 

Um que não foi padre, mas que soube viver a vida religiosa incontestavelmente, foi 

Antônio Conselheiro. Depois de ter perdido os pais e de ter passado por uma traição conjugal, 

caiu no mundo passando a viver como peregrino penitente. Fincando raízes no pequeno lugarejo 

de Canudos41, localizado no interior baiano. Após a sua chegada rapidamente a cidade passou a 

prosperar, ocasionando mal-estar para as autoridades políticas e religiosas locais. Para  Júnior 

(2002, p.22): “ele não pertenceu à hierarquia, como os padres Ibiapina e Cícero, mas tampouco 

rompeu com ela, e nem mesmo foi excomungado (havia padres a seu favor). Sua intenção 

principal era a de levar a Lei de Deus aos homens, e o fez fora do âmbito da Igreja oficial”.  

Italiano de nascença, mas cearense de coração, Frei Damião peregrinou em santas 

missões por terras afins do sertão nordestino. A popularidade veio a partir dos seus sermões, que 
                                                           
41 Neste lugarejo baiano ocorreu a Guerra de Canudos, confronto envolvendo o Exército Brasileiro e os aliados 
populares de Antônio Conselheiro.  
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renderam ao sacerdote corcunda a notabilidade de santo do povo. Por outro víeis religioso, o 

beato Zé Lourenço discípulo do Padim amargou uma perseguição política, que culminou com o 

desenvolvimento da pequena região do Caldeirão situada no Cariri cearense: 

No caso do Caldeirão, o grupo de seguidores reunidos em torno do beato, o tinha como 
autoridades civil e religiosa imediata. José Lourenço congregava discípulos fiéis, que 
produziam os seus próprios rituais e criavam os seus momentos de celebração. Suas 
práticas se afastavam dos produtos impostos pela hierarquia religiosa dominante, e, 
pareciam desafiar as estruturas de dominação, subvertendo a reprodução de contextos 
sociais (CORDEIRO, 2008, p. 11). 

Repercutindo esses fatos, o jornal cearense O Povo lançou uma trilogia de cadernos 

especiais, intitulada Santificados, que reunia matérias jornalísticas sobre santos populares de 

diversas regiões do estado. A trilogia teve sua primeira publicação em abril de 2011, 

propositalmente na época em que o Vaticano beatificava João Paulo II. Na ocasião, o primeiro 

caderno abordava a questão da canonização espontânea de pessoas falecidas na Região do Cariri, 

já o segundo trazia histórias de santos de outras localidades cearenses e por fim a terceira se ateve 

a narrar trajetórias de anônimos santos dos arredores de Fortaleza e Região Metropolitana. 

Nos longes por onde andarilhamos, em sertões do Nordeste, ora verde chuvoso, 
campeamos histórias de gente de carne e osso, deste ligeiro tempo nosso de cada dia. 
Criaturas de dentro de casa que, por acaso ou se sabe lá, tiveram destinação de santo ou 
santa quando menos esperava a vidinha simples e anônima. Mártires feitos em beira de 
estrada, encruzilhadas, matagais cheirosos, beições de córregos e erguidos altares de 
veneração. Reparadamente santas- mártires, fêmeas, embora não canonizadas pelo 
Vaticano (O POVO, 2011, Editorial). 

Tomando por exemplo os santos populares destacados pelo periódico, facilmente é 

possível relacionar entre um santificado e outro, a lógica das semelhanças de tipos de martírios 

sofridos por cada um, de acordo com a classificação de Collucio. A partir de tais episódios de 

vida e morte, constata-se uma santidade transgressora aos limites da igreja, mas soberana de 

piedade popular.   

Exemplificando a primeira categoria de santos, os anjos, encontramos crianças com a 

história parecida com a do menino João Perdido, que com pouco mais 5 ou 6 anos de idade, viveu 

o infortúnio de morar no meio da mata numa pequena localidade de Aracati. Quando certo dia, 

sua mãe pediu-lhe para buscar pimenta do reino na casa de uma vizinha, ele se perdeu, divagando 

ao acaso até vir a óbito. Outra história semelhante é a do Menino Vaqueiro, como conta Morais 

(2008, p.60): “a morte do menino de Ipu, [...], deu-se em circunstâncias trágicas, mas não 
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violentas – a criança perdeu-se no matagal e, sem conseguir achar o caminho de volta para casa, 

morreu de fome e sede”. 

Enredo de histórias de vítimas inocentes têm cada vez mais casos de violência contra 

a mulher, consumadas muitas vezes através de crimes passionais que têm por motivações: 

ciúmes, maus tratos, brigas conjugais, assassinatos, assédio sexual e moral. Portanto, há uma 

mistificação em torno da sina dessas pessoas que revigoram no imaginário popular, a figura de 

santas mártires, tais como: Mártir Francisca (Aurora), Maria de Biu (Várzea Alegre), Escrava 

Marciana (Arneiroz), Escrava Romana (Meruoca), Menina Benigna (Santana do Cariri), Finada 

Suzete (Mombaça), Isabel Maria (Reriutaba), Regina de Fátima (Fortaleza), Maria Alice (São 

Gonçalo) e Marina (Lavras da Mangabeira). 

Contextualizando, a história de Mártir Francisca, morta a facadas aos 16 anos pelo 

ex-noivo Chico Belo, Morais, estudioso do caso, explica as condições de seu culto:   

Da tragédia que se abateu sobre a jovem, uma filha de agricultores não muito diferentes 
de tantas outras da região, nasceu um culto. A cruz, que marcava o lugar de sua morte na 
estrada deserta, logo se converteu num centro de adoração. Católicos iam até ali para seu 
encontro com a moça, logo rebatizada como Mártir Francisca. Poucos anos depois, uma 
pequena capela foi erigida em seu lugar. Ela passou a acolher os fieis que faziam 
promessas e obtinham graças a partir da intervenção da mártir. Hoje, o culto conta com 
uma capela anexa (Nossa Senhora dos Milagres), procissões mensais, imagens da santa 
em madeira e duas festas anuais (2008, p. 16-17). 

Por outro lado, em outra perspectiva de cultuação a santos populares, no terceiro 

caderno do Santificados há uma reportagem intitulada “De anjo a santa menina” sobre Regina 

de Fátima, que transparece certa influência da imprensa cearense sobre o manifesto religioso 

envolvendo a adolescente. De fato, por ser um caso recente ocorrido na década de 80, quando 

uma menina de 12 anos foi estuprada e morta brutalmente pelo próprio tio nas imediações do 

Castelão, a repercussão na mídia foi tamanha que mexeu, indiscutivelmente, com a opinião 

pública. Diante de tais proporções, Gaeta apud Reis (1999) aponta que a cobertura da imprensa 

em ocorrências desse tipo, contribui para criar no inconsciente das pessoas figuras de santidade, 

já que relata detalhes do crime adicionando elementos alusivos que não consta nos Autos do 

Inquérito Policial.   

Sobre a categoria de pessoas de vida errada, ladrões42, como aquele que morreu na 

cruz ao lado do Cristo e se arrependeu, podem sim existir na modernidade. Afinal, para que 

exemplo melhor do que; João das Pedras em São Benedito, ladrão morto eletrocutado enquanto 
                                                           
42 Passagem bíblica (Lucas 23:39-43). 
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pulava uma cerca elétrica; em Catarina, o cangaceiro Xexéu também se encaixa nesses meandros, 

já que era temido por fazer parte do grupo de Lampião, por infelicidade foi capturado e 

martirizado até a morte. Há de se ressaltar que em ambos os casos, o povo vislumbra o remorso 

desses sujeitos, por isso os santifica logo após o falecimento. 

Michelle Maia (2008) conta que, no dia de finados do ano de 1999, encontrava-se no 

cemitério de São Bendito, visitando o sepulcro do pai de um amigo, quando foi atraída por 

manifestações de devoções populares ao redor do túmulo de João das Pedras. Daquele dia em 

diante, tornou-se pesquisadora do fato, nessa conjuntura destaca algumas características desse 

santo que figuram na crendice popular:  

João das Pedras, nessa premissa, é apresentado como um personagem visível e invisível, 
principalmente apresentado como invulnerável, recebendo umas das características do 
ladrão nobre: a invisibilidade de gestos e de modos. O ladrão herói dos pobres não deixa 
rastros. A polícia ou os policiais não detinham o poder de soltá-lo, mas ele próprio era 
dono e senhor de seu destino de ir e vir quando desejasse (MAIA, 2008, p. 35). 

A questão central dos casos de santos populares no Ceará se atrela com o critério 

particular de cada devoto em consagrar aqueles indivíduos que estão mais próximos da sua 

realidade e, consequentemente, há mais empatia. Desse modo, as devoções santeiras também 

podem ser concebidas através do padecimento de um santo-mártir por vias de enfermidade, como 

foi o caso de Maria Licosa (Cariús), Nega Dionísia (Mombaça), Francisca Carla (Tianguá), Dr. 

Argeu Herbster (Maranguape) e Maria Edite (São Luís do Curu). Em outra constatação, há casos 

em que o individuo é santificado por acaso, pois teve sua vida interrompida por algum tipo de 

acidente como aconteceu com Maria Celina (Camocim) e Adelaide (Barroquinha). 

Refletindo esses fatos, constata-se que o marco da santificação apresenta aspectos 

significativos para os fiéis, pois é como se o seu comportamento em vida ou a maneira de como 

se deu a sua morte, convergissem em sua ressurreição para o além do panteão dos santos. Então, 

as devoções de um modo geral, representam um reconhecimento pessoal e coletivo das 

construções de anônimos santos, mobilizados em nome da materialização do sagrado. Por isso, o 

culto em si transforma-se em um emaranhado de diretrizes como pontua Morais (2008, p. 125-

126): “é como uma encruzilhada: tradição atravessa por outras tradições. Elas chegam de 

direções diversas, pela estrada das narrativas orais, do culto aos santos, das devoções populares, 

da arquitetura sertaneja, da arte de escultores anônimos”. 
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 No entanto, não se deve perder de vista que os personagens da santidade popular 

partilham de identidades especiais e apesar de possuírem trajetórias diferenciadas, são vistos 

como inocentes ou injustiçados diante de cada enredo vivenciado. Então, não surpreende o fato 

de que, quanto mais complicada for à história de vida daquele candidato, mas ele poderá ser visto 

pelas pessoas como alguém que mudou da água para o vinho. Nesse sentido, a sensibilidade dos 

fiéis pode se aflorar, convertendo-se num sentimento de admiração. Partindo desse pressuposto, 

entende-se que os santificados do povo partilham histórias contrárias às aceitas tradicionalmente 

para ser santo, mas em revelia conseguem gerar comoção e piedade junto aos devotos, passando a 

serem vistos numa ótica sobrenatural e legítima.      
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5  A SANTA POPULAR MARIA ALICE 
 
 

Em pleno início do século XXI, devoções piedosas ganharam um sentido especial em 

meio a um pequeno povoado situado no interior cearense. Em entre linhas, narrativas ancestrais 

se encontram e se desencontram, permeando orações silenciosas que se materializam em 

experiências naturais com o divino. Numa visão singular dessa realidade encontramos a 

sacralização de uma jovem, vítima de um crime passional que aos olhos do povo é reconhecida 

como santa milagrosa. Enternecidamente, seus devotos creem em sua força avassaladora, por 

isso, ao longo dos anos, desencadearam manifestações imensuráveis em nome do seu culto. 

A história de Maria Alice começa ao mesmo tempo em que se finda, pois da simples 

sertaneja morta em uma tocaia, renasceu uma criatura exemplar e gloriosa por natureza. O terreno 

que circunscreve esse manifesto é o distrito de Serrote43 em São Gonçalo do Amarante, a 55 km 

de Fortaleza, capital do Ceará. O local é uma pequena região, dessas difíceis de encontrar no 

mapa, com uma população modesta que ainda hoje mantém a tradição oral de transmitir por 

gerações afins o relato de vida dessa mártir.  

Segundo moradores, era manhã no dia 24 de abril de 1924, quando Maria Alice e um 

grupo de mulheres pegavam o caminho do roçado rumo a uma plantação de arroz de propriedade 

de um senhor conhecido como Chico Felipe. Tudo parecia normal, mas sem saber eles estavam 

sendo seguidos por um agricultor de nome Domingos Madaleno que nutria uma paixão não 

correspondida por Alice. Como ironia do destino, eis que Chico esquece algo e para não 

atrapalhar o trabalho das agricultoras mandou-as seguir viagem, enquanto voltava para buscar o 

tal objeto. É nesse momento, que Domingos sedento de más intenções as surpreende e 

direcionando-se a Alice sentenciou que, ou ela se entregava ou morreria. Sem pensar duas vezes, 

a jovem agricultora preferiu a morte, e ele sem dó nem piedade deferiu golpes de faca nela, que 

caiu desfalecida agarrada num pé de sabiá44.   

A centenária Joana Batista do Nascimento, mais conhecida como Dona Modesta, foi 

contemporânea da finada, sendo a principal responsável por disseminar a história da santa do 

Serrote, para os demais moradores. Lucidamente ela relembra o dia do crime, contando detalhes 

até então imperceptíveis à razão, quando menciona que a árvore na qual ela esmaeceu-se, de 

                                                           
43 A região tem este nome, devido ficar próxima a uma serra de nome Serrote. 
44 Espécie de árvore predominante em áreas da Caatinga.  
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inverno a verão continua mantendo folhas verdes que mais parecem um céu. Ora, a figura de 

santidade de Maria Alice ganha vitalidade, quando a anciã fala sobre o perdão concedido por ela 

ao seu assassino no momento de sua morte: 

Ele vivia atentando ela, que não o aceitava. Porque ele não a queria de verdade, o 
objetivo dele era só se aproveitar. Mas, Deus já estava com ela. [...]. E ela ainda o 
perdoou, porque já era uma santa. Pode-se dizer que em vida ela já era sim. [...]. O Chico 
Felipe quando chegou ao local, disse que ela ainda estava com vida e com muita 
dificuldade falou que, o Domingos tinha feito o que tinha feito, mas ainda assim o 
perdoava (NASCIMENTO, entrevista cedida à idealizadora deste trabalho, 2012). 

Sobre a origem de Maria Alice, pouco se sabe, as informações apenas dão conta que 

chegou ao Serrote para fugir de uma seca que assolava a região onde ela residia. Ao lado da mãe 

partiu a pé, em retirada por esse Sertão de Meu Deus, sem destino certo, não tinha pertence 

algum e talvez tudo que lhe restasse fossem apenas saudades. Para sobreviver, a pobre retirante 

buscou, sem perder a esperança, um lugar próspero para trabalhar, onde naquela época o inverno 

repousasse. Foi assim, por essa certeza que elas chegaram ao distrito.  

A dona de casa, Luiza Félix de Araújo, 67 anos, conta que soube da história da santa, 

ainda menina por intermédio de sua avó. Que sempre enfatizava o caráter sereno e sensato da 

moça:   

A minha avó contava que essa Maria Alice chegou aqui com a mãe, vinda do Rio 
Grande do Norte. Então, por aqui ficaram trabalhando, até que esse Domingos Madaleno 
se apaixonou por ela. [...]. E ela como era muito calma, não tinha namorado. [...]. Por 
não o conhecer, tinha medo que ele fosse casado. Mas ele não desistiu e ficou 
perseguindo ela. Minha avó dizia que, aonde ela ia ele seguia atrás. Se ela chegava à 
igreja, ele chegava do lado. Ela vendo aquilo ia embora, sendo que muitas vezes desistia 
de ir para os lugares com medo dele (ARAÚJO, entrevista cedida á idealizadora deste 
trabalho, 2012). 

Traços indígenas delineavam as feições da jovem que era morena, magra, de estatura 

baixa, com cabelos longos e lisos, que se mantinham presos por um discreto coque. O olhar negro 

e penetrante, não continha malícia, era apenas um rastro encoberto de doçura. Seus trajes eram 

vestidos compridos de manga, que pelas suas condições financeiras se mantinham singelos, não 

possuindo nenhum adereço a mais. A maquiagem naquela época já até existia, mas por ser uma 

pessoa simples não se apegava a vaidades.  

Apesar da pouca idade, o estudante Thiago Gomes Cavalcante de 23 anos, conhece 

bem esse enredo, pois foi à própria Dona Modesta que o apresentou. Entretanto, como a 

localidade é pequena, todos tem conhecimento do fato. Assim, em termos quantitativos e 
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qualitativos, não há aquele que fale mal dela. “Ela era uma moça muito bonita. Não tinha 

amizade com ninguém, pois só vivia para o trabalho. Então, pode-se dizer que era uma mulher 

santa, porque hoje em dia é muito difícil encontrar pessoas assim” (CAVALCANTE, entrevista 

cedida à idealizadora deste trabalho, 2012). 

Foi numa casinha de taipa adornada com palha de carnaúba, que Maria Alice morou 

com a mãe. A residência não possuía nenhum luxo e se resumia apenas a um cômodo que elas 

mesmas trabalharam para construir. Na ocasião, uma moradora conhecida como Dona 

Raimundinha, enviou um trabalhador para ajudá-las, mas praticamente todo o trabalho braçal foi 

realizado por elas, que se esforçaram para erguer cada parede. Móveis naquela época no Serrote 

era uma realidade muito distante, tanto para pobres como para os senhores de terras. Então, na 

casa delas não tinha quase nada, a não ser algumas panelas e pratos de barro, sendo que para 

cozinhar improvisava-se um fogão a lenha.  

As condições socioeconômicas da região ainda hoje se mantêm arcaicas, já que não 

há água encanada e a principal atividade rentável continua sendo a agricultura. Sem visibilidade 

do poder público, o local que antes era um matagal de difícil deslocamento, hoje concentra uma 

vegetação seca e castigada pelo tempo. Por outro lado, a paisagem do agreste deu lugar a 

residências mobiliadas com eletrodomésticos, contando ainda com uma igreja, comércio, cartório 

e um pequeno clube. 

Em outro contexto, a mártir do lugarejo estava acostumada a viver naquela situação 

de pobreza, mas não se desesperava com isso. Muito pelo contrário, Joana conta que ela não 

temia o trabalho e tinha disposição para dedicar-se a qualquer que fosse a atividade: 

Elas trabalhavam em casa, não eram de bater perna. Agora, a Maria Alice também saia 
para trabalhar fora com as outras agricultoras e a mãe ficava em casa. O serviço dela em 
casa era fazer chapéu e renda. [...]. Quando ela não tava fazendo um, estava produzindo 
o outro. Ela fazia e vendia. [..] a comadre Raimundinha era quem comprava 
(NASCIMENTO, entrevista cedida à idealizadora deste trabalho, 2012). 

Na vizinhança todos gostavam muito de ambas, já que as impressões que se tinham 

eram as melhores possíveis. Assim não havia quem tivesse queixa com relação a elas. Por isso, 

quando as pessoas tomaram conhecimento do crime ficaram muito chocadas.   

Nascimento (2012) que tinha apenas 11 anos na época puxa pela memória o perfil do 

assassino: “era um sujeito baixo, gordo, desses caboclos avermelhados. Mas ele era mal 

encarado. [...]. Não tinha quem gostasse dele. [...]. Ele conversava com as pessoas, mas não 
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prestava. O instinto dele era mau”.  Sobre a sua procedência, assim como Maria Alice, não se tem 

maiores informações, até porque como ele chegou sozinho ao lugarejo, ninguém sabia se tinha 

família, filhos ou até mesmo de que lugar seria proveniente. De todo modo, a centenária relata 

que ao chegar à região, Domingos foi trabalhar numa fábrica de algodão que existia antigamente 

pelas redondezas. Porém, apesar de o estabelecimento funcionar numa rotina diária, ele ainda 

assim arranjava tempo para corteja-la.     

Nessa conjuntura, muitas foram às tentativas de assédio malsucedidas. Parecia até 

obsessão, pois não tinha outra moça que ele procurasse, a não ser ela. Inconformado com a 

rejeição cometeu o delito sem pensar nas consequências. Naquele período como não existia 

delegacia na região, a policia veio de longe, mas precisamente de Paracuru. Logo, foi preso e 

levado para a cadeia de lá. “Em relação ao que aconteceu com o autor da violência há algumas 

versões, alguns dizem que Domingos Madalena foi morto, [...], mas o interessante é o caráter 

profano destinado a esse homem, associando-o a males” (ALVES E FROTA, 2012, p. 7).   

Após a constatação da morte da jovem, um sentimento de comoção emergiu no 

semblante dos moradores, especialmente no de sua mãe: 

A mãe dela estava em casa. [...]. Ai as pessoas que tinham ido trabalhar junto com ela, 
voltaram todas apavoradas. [...]. Eles trouxeram o corpo dela, ai passaram a noite 
velando e no outro dia foi o enterro no cemitério do Curral Grande. [...]. A mãe dela 
ficou muito triste. Ora, tanto que quase fica doida. Afinal, era a única filhinha que ela 
tinha, única companhia. Depois do que aconteceu, ela foi embora. Agora para onde eu 
não sei. [...] A casa onde elas moravam acabou-se. [...].  Não existe mais nada 
(NASCIMENTO, entrevista cedida à idealizadora deste trabalho, 2012). 

A imprensa naquela época não tomou conhecimento dos fatos. Os moradores por si 

só foram os maiores divulgadores do ocorrido. Contudo, em junho de 2011, o jornal cearense O 

Povo trouxesse entre as páginas do último caderno da trilogia Santificados, matéria com o 

seguinte título Suplício de Maria Alice, narrativa que abordava a história da santa popular do 

Serrote, morta com apenas 18 anos. De acordo, com a referida reportagem o local onde ela foi 

morta tornou-se uma espécie de santuário: 

O local do assassinato da moça virou ponto de peregrinação, principalmente em Dia de 
Finados. Do lado da árvore que lhe serviu de último apoio, foi colocada uma cruz, 
construída uma pequena capela e, ao redor dela, um cemitério para “anjos pagãos”, 
crianças que morrem sem ser batizadas. O acesso ao local é difícil e dá-se por uma via 
estreita, com um quilômetro de extensão, que só é possível percorrer a pé (O POVO, 
2011, p. 10). 
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Realmente, essa mistificação em torno de Maria Alice também esta relacionada com 

esse universo simbólico, rodeado de elementos significativos que servem de referencial para o 

seu culto. Nesse ponto, o discurso de Morais (2008) estudioso do caso da santa de Aurora se 

compara ao dela, pois ele menciona fortes aspectos que fazem de ambas essas personagens, 

santificadas pelo povo que assim as reconheceu. Portanto para o sociólogo, os devotos são 

autores da história que fazem essas pessoas serem consideradas santas, até porque são utilizados 

modelos aceitos pela igreja como, capela própria, ex-votos e pedidos dos fiéis.  

A explicação sobre o espaço construído no local para anjos pagãos se dá pelo fato de 

que antigamente as pessoas acreditavam que não podia enterrar crianças que não fossem 

batizadas no cemitério, porque se tratava de um lugar bento. Então, a solução encontrada era 

sepultar em lugares matosos. Mas, para os moradores do Serrote o lugar onde Maria Alice caiu 

sem vida passou a ser sagrado com o derramamento do seu sangue, por isso eles passaram a fazer 

esse tipo de enterro lá. Assim ocorreu com a senhora Luiza: 

Mandei enterrar tudo lá para ela. Eu disse que, os anjos eram para viver na companhia 
dela. [...]. Tenho quatro filhos enterrados lá e morreram muito pequenininhos. Nesse 
tempo, as pessoas diziam que dava uma doença de criança, era diarreia, às vezes dava 
febre. [...] como não tinha médico, nem vacina, não tinha nada. Morria muitas crianças 
(ARAÚJO, entrevista cedida à idealizadora deste trabalho, 2012). 

Sobre a fama de obradora de milagres, há uma infinidade de graças atribuídas a ela. 

Segundo a matéria do jornal O Povo as primeiras devoções populares surgiram: “[...] pouco 

depois da morte, a finada apareceu em sonho para uma de suas amigas, dizendo que estava no 

céu, cercada por anjos e do lado de Nosso Senhor. Foi o suficiente para que começasse os 

pedidos para sua intervenção por graças divinas”.  

Além disso, a fé na santinha do Serrote é tanta que, apesar do lugarejo ter pouca 

visibilidade, há pessoas de outras localidades que fazem promessa e se deslocam até sua capela 

para recompensa-la. “Ave Maria, vem essas pessoas todas. Vem é gente de longe, que faz 

promessa com ela e vem pagar no local onde ela morreu. Todo mundo vai pra lá. [...]. Porque ali 

fica encostado nela, é sagrado. O padre benzeu aquele canto [...]. Aquele chão é benzido, sagrado 

(NASCIMENTO, entrevista cedida à idealizadora deste trabalho, 2012). 

Sob essa conjuntura, o agricultor José Ferreira de Souza, 63 anos, discorre: “[...] 

sempre vem gente seja de carro ou de moto. E vão para lá e soltam foguete [..]. Realmente são 

pessoas que vem longe. [...]. Fizeram a promessa e foram validos. Assim muita gente vem”.    
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Conforme constatado, as práticas devocionais direcionadas a Maria Alice são tantas 

que se torna difícil enumerar as promessas, as intenções, os milagres, enfim os elementos que a 

tornam santificada pelo povo.  No entanto, há histórias de fé e de esperança que chamam atenção 

pelas proporções que assumiram na vida de cada devoto. A exemplo, Luiza conta entre lágrimas a 

graça alcança em nome de um dos seus filhos: 

Eu já tenho pedido demais e eu alcanço toda vida. [...] a graça mais importante foi a que 
fiz pelo meu filho. [...] ele foi acidentado, um carro passou por cima de seu pé. Tanto é 
que hoje em dia, ele tem até o pé deficiente. E ele ficou muito tempo hospitalizado por 
causa disso. Até que mandaram me chamar, porque o pé dele estava piorando e ia ser 
preciso amputar. [...].Mas eu implorei pelo amor de Deus ao médico, para que não 
fizesse aquilo. Pois, se tivesse que fazer, que desse alta que eu mesma cuidaria dele em 
casa. [...]. Eu fui embora, chorando muito, imaginando. Ai, eu me vali da alma da Maria 
Alice, pedi para ela não deixar cortar o pé do meu filho. Fiz um rogativo a ela, que me 
ouviu. Com três dias voltei lá e o médico disse que ele havia melhorado. Logo, não 
precisou mais amputar. [...]. Então, isso para mim foi um milagre muito grande 
(ARAÚJO, entrevista cedida à idealizadora deste trabalho, 2012). 

Entre os pedidos feitos a mártir, figuram súplicas envolvendo: cura por alcolismo, 

aposentadoria, saúde, emprego, objetos perdidos, namoro, casamento, entre outros. A dona de 

casa Raimunda Barroso Spinosa, 69 anos, também alcançou uma graça no passado, que lhe 

marcou profundamente:  

O milagre que ela obrou de eu não ter morrido de parto. Porque eu não julgava escapar. 
Foi quando uma voz tinha me perguntou quem ia cuidar daquele menino que estava na 
minha barriga. E eu respondi que não era ninguém. [...]. Mas me vali da alma dela, para 
que obrasse o milagre de eu ter a criança, mesmo que ela morresse. Pois, que pelo menos 
eu ficasse para cuidar do meu outro filho. [...]. E graças a Deus a alma dela obrou o 
milagre de eu ter o menino. Só fez nascer com 23 dias morreu. [...]. Chorei muito. Me 
levantei, enxuguei as lágrimas e pedi forças a Deus para nunca mais chorar por aquela 
criança. [...].Como eu fiz a promessa, fiz um túmulo para a criança lá na cova dela. No 
local onde ela morreu (SPINOSA, entrevista cedida à idealizadora deste trabalho, 2012).  

A santidade popular refletida em Maria Alice é um subterfúgio da realidade, por ser 

fruto das mais variadas narrativas que demonstram a imprescindível presença do santo no 

imaginário popular. É como afirma Morais (2008) que, a legitimidade do santo do povo depende 

do reconhecimento de seus seguidores, por serem eles os responsáveis pela criação de seu 

protagonismo junto ao culto.   

Prosseguindo nesse excurso, há evidências que atribuem à jovem uma imagem 

imaculada por natureza. Pois, nesse caso a essência divina está veiculada com a castidade, pela 

não submissão às investidas amorosas de Domingos Madaleno. A aposentada Maria Leoci 

Juvêncio Barroso, 51 anos, confirma o fato: “[...] ela era moça. Era virgem. Esse rapaz andava 
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atrás dela e ela nunca se entregou. A gente diz que uma pessoa virgem tem poder. Porque ela 

nunca se entregou e morreu por isso. [...] acreditamos que ela obra milagres. Como ela obrou para 

sim mesma, ao não se entregar”.     

Dentro desse contexto, suas atitudes concretas em vida, também foram decisivas para 

a santificação popular. E sob o seu feminino edifica-se uma figura com ares maternais, puros, 

serviçais, que apesar das dificuldades soube viver a vida com dignidade. Ora, a dimensão da 

brutalidade de como aconteceu a sua morte, também deixam suspensos indícios de caráter 

religioso no inconsciente popular.  

[...] considerando como se constitui uma santidade e que relações se estabelecem entre a 
prática de femicídios, religiosidade popular e corpo. [...] paradoxalmente, ao mesmo 
tempo em que essa mulher no imaginário popular se aproxima dos ideais católicos, pela 
crueldade sofrida, o controle do “desejo da carne”, por outro lado, no âmago da narrativa 
explicita a sua oposição ao ideário passivo, resistindo às investidas sexuais de um 
“admirador”, portanto, não cedendo seu corpo (ALVES E FROTA, 2012, p. 1).   

A assimilação das devoções mensuram diversos aspectos – as indigências sociais de 

Maria Alice e de seus devotos frente às autoridades religiosas; as condições espaciais do seu 

culto; a brutalidade da sua morte; o desconhecimento real dos fatos; a falta de documentos 

comprobatórios; e a definição de valores culturais. Tais circunstâncias dinamizam as práticas 

cristãs na conjuntura local, que se expandem no discurso de cada fiel que busca a resolução de 

seus problemas. 

Não à toa, as pessoas se organizarem em Dia de Finados para ir até a capelinha de 

Maria Alice, já que ali as paredes guardam credos e sussurram prodígios desconhecidos ao 

conhecimento científico Mas, não exclusivamente as pessoas se lembram de sua pessoalidade 

unicamente nesse dia, já que há manifestações devocionais direcionadas em seu nome em vários 

momentos. Como tal, o reconhecimento da santa do Serrote é um cuidado recíproco de seus 

autores que a designam terços, orações, peregrinações e oferendas diante de altares eclesiais.   

Por fim, no rol dos santos populares, há uma série de realidades que se adaptam a um 

contexto cristão, por mesclar traços ora humanos e ora divinos. Nesse patamar, o culto se torna 

uma eterna construção da memória social, tanto do santificado, como do lugar onde se manifesta 

suas devoções. Assim, nas narrativas orais há significados que a razão desconhece, pelo fato da 

fluência se concentrar no subjetivismo de cada um.  
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5.1 A santa sem identidade 
 

 

Quem era Maria Alice? De onde seria proveniente? Como realmente era? São 

incógnitas que pairam ainda sem resposta concreta, já que não há provas materiais que atestem 

tais fatos. Por outro lado, há um resgate memorial que descarta registros históricos, por ser fruto 

das mais variadas manifestações da cultura popular. “O que conta realmente é que existe uma 

história que comprova a eleição divina. Se é verdadeira ou não historicamente, pouco importa. O 

mito é que fala a verdade; a verdadeira história já pouco mais era do que mentira” (GAETA, 

1999, p. 73).   

Por essa menção, questionamentos sobressaem a respeito da verdadeira identidade da 

mártir do Serrote. Assim, uma jornada foi traçada em busca de possíveis registros que 

materializassem a sua singularidade e trajetória. Pelos caminhos as buscas pareciam vãs, já que 

muitos documentos perderam-se no tempo. Na época os poucos meios de comunicação que 

existiam desconheceram o caso. Fotografias, registro civil, batistério, não há nada. A verdade é 

que nem seu nome completo e o de sua mãe se tem conhecimento. Tampouco sabe-se se possuía 

outros familiares vivos. Desse modo, a investigação se configurava como procurar uma agulha 

no palheiro, já que as informações constadas se enraizavam no discurso de populares.  

A decorrência da sua morte, aliada a outros elementos comportamentais, foram os 

indícios que alimentaram durante tantos anos a crença das pessoas. E nem por essa falta de 

comprovações, o culto se tornou inviável, afinal a fé das pessoas é algo que transcende a 

racionalidade humana. Refletindo essas circunstâncias o jornalista Emerson Maranhão, autor da 

matéria do caderno Santificados sobre a jovem, salienta aspectos desse processo:  

[...]. Para um santo existir ele precisa entrar no imaginário popular e fazer milagre. [...]. 
Claro que para o Vaticano é diferente, é preciso cumprir uma série de pré-requisitos. 
[...]. Mas como não estou falando em santos oficiais, e sim de santificados... Qual a 
maior prova que a Maria Alice existe? Nós temos testemunhas que conviveram com ela. 
[...] pessoas contemporâneas a ela que ainda estão vivas e que sabem a sua história. 
Existe um cemitério onde ela foi sepultada. [...]. Então, ela existiu (MARANHÃO, 
entrevista cedida à idealizado deste trabalho, 2012). 

À luz desse reconhecimento há de se salientar que os primeiros santos foram os 

populares, pois na antiguidade a igreja não tinha controle desse tipo de manifesto. Em outras 

palavras qualquer um poderia ser considerado santo. Pensando nisso, vislumbra-se que muitos 

personagens ilustres da história da santidade oficial podem ter suas procedências questionadas. Já 



73 
 

que, era na concepção popular que eles nasciam. Por esses meandros, o sociólogo Dellano Morais 

discorre: 

É curioso as pessoas acharem que o santo popular tem menos obrigações, do que os 
oficiais. Principalmente, com essa questão da verdade, se ele existiu ou não. Eu 
lembraria que a Igreja Católica tem, por exemplo, santos que nunca foram tirados do 
panteão, mas tem sua existência duvidosa. Então, assim teremos, por exemplo, um santo 
como São Jorge. Será que ele realmente existiu? A própria igreja não sabe. Há vários 
casos assim, de figuras dentro da santidade católica, sobretudo os santos mais antigos 
que não há certeza se existiram mesmo. Para ser mais radical, a própria existência do 
Cristo é questionada, não existindo um acordo entre historiadores e a igreja. Como existe 
com outras figuras do imaginário religioso como é o caso de Santo Agostinho e Santo 
Tomaz de Aquino, exemplos de santidade que a história reconhece. [...]. Parece ser 
muita diferença, mas não é. Os santos populares também tem essa figura imaginária, 
puramente transicional. Mas, a igreja tem os seus santos canonizados que tem essa 
natureza imaterial (MORAIS, entrevista cedida à idealizadora deste trabalho, 2012). 

Na perspectiva religiosa a história que envolve a sertaneja Maria Alice e a de outros 

santos, figura como um mito onde aspectos de historicidade não fazem tanta diferença, já que 

subsiste na memória popular. É por isso que essas representações são vistas como realidades 

sagradas, e por meio delas sentidos se moldam ainda que por meio de lacunas. Diante desse fato, 

Gaeta (1999) se baseia no ponto de vista de Alessandro Portelli (1986) para afirmar que, o mito 

não é necessariamente uma história falsa, só porque se fundamenta na oralidade. Pelo contrário, 

pode ganhar uma formalização simbólica e cultural, na medida em que toma proporções 

significativas a um dado acontecimento individual.  

Por conseguinte, Eliade (1992) admite que os mitos são como manifestações plenas 

de um ser que serve para fixar modelos para as atividades da humanidade. Nesse 

condicionamento, a autora reflete que para os criadores do mito, não importa se aquele indivíduo 

tenha cometido algum erro, já que somente se leva em consideração acontecimentos que são 

julgados primordiais para a conduta social.    

Observa-se que essa questão do mito tem proximidade com a fé e a cultura popular, 

pois constituí tradições fragmentárias de cunho épico-religioso que ainda hoje sobrevivem ao 

tempo. Por ser um universo que não depende de uma instituição específica para existir, tendo em 

vista que, está arraigada em concepções da população que, muitas vezes, pertence a classes 

menos favorecidas.  

No caso da santidade, a memória coletiva solidifica a mistificação em torno do culto. 

É como se, houvesse elementos imutáveis que dessem sentido àquela realidade, de maneira que, a 

socialização das crendices permitisse a construção do personagem santificado. Nessa conjuntura, 



74 
 

Pollak (1992) destaca que, a memória quando é herdada ocasiona um sentimento de identidade, 

onde a edificação da imagem assume grande importância, por tratar da representação pessoal e 

social de alguém. Nessa construção de identidade, a unidade física de um ser, transcende 

fronteiras, mas coerentemente há elementos unificados que permitem uma continuidade temporal. 

“A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como 

coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de 

continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si” 

(POLLAK, 1992, p. 5). 

A ausência de comprovações materiais sobre a existência de Maria Alice, em nenhum 

momento desmotivou os moradores do Serrote que perpetuaram a história por longas e diferentes 

gerações. Quer dizer, o mito envolto da jovem foi organizado na memória popular, por 

atribuições que sugeriam uma esfera sagrada e providencial. Nesse sentido, qualquer 

procedimento histórico poderia desnaturalizar essas manifestações espontâneas, tendo em vista 

que, traria à tona uma verdade até então limitada.  

Vê-se, pois, que a sobrevivência dessa história tem pertinência graças ao relato da 

população. E um ponto fundamental, é que o imaginário popular expressa a sua fé de tal maneira 

que, em nenhum momento esquece-se de atribuir graças, orações e acima de tudo um caráter de 

santidade à jovem. A história do martírio de Maria Alice sem dúvida evoca aspectos de ordem 

social e cultural que caracterizam a formação daquela comunidade localizada no coração de São 

Gonçalo do Amarante. Por isso, o culto se torna tão interessante, já que não se sustenta em fatos 

históricos e sim através do imaginário religioso. E como cada pessoa vive a fé, a partir de sua 

experiência de vida, as crendices tornam-se verdadeiros milagres por si só legitimados. 
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6 DIÁRIO DE CAMPO 
 
 
Fortaleza, 18 de agosto de 2012. 

Aqui a minha saga começa, já que é meu primeiro dia na cadeira de Projetos 

Experimentais III. Eu estava tão insegura, quanto à temática. Pois a princípio, meu projeto 

consistia na produção de um documentário sobre a prostituição na Praia de Iracema. Mas, como 

percebi que era inviável, deixei tudo de lado para começar do zero. Sobre esse universo dos 

santos populares, tive conhecimento após ler as três edições do caderno especial Santificados, do 

jornal O Povo, publicado nas datas de 30 de abril, 15 de maio e 5 de junho de 2011, 

respectivamente. Fiquei tão encantada com a publicação que me apaixonei pelo tema. Então, 

como são muitas histórias, por questões de proximidade e deslocamento, optei pela história de 

Maria Alice em São Gonçalo do Amarante.  Do projeto antigo, decidi manter o formato em 

documentário, pelo fato de gostar muito dessa área de audiovisual. Nessa dinâmica, lembro que a 

professora Lenha Diógenes ficou um pouco apreensiva com relação ao encaminhamento do meu 

trabalho, pelo fato de não ter nada pronto. Mas, eu a tranquilizei, porque tinha certeza que iria 

conseguir.  

 

Fortaleza, 19 de agosto de 2012. 

Após ouvir as orientações da professora Lenha Diógenes, decidi que precisava o 

quanto antes ir até o local onde se manifestava o culto à Maria Alice. Como não conhecia nada, 

fui com a cara e com a coragem sem saber o que poderia encontrar. Contudo, contei com o 

auxílio do meu pai, o Sr. Manoel de Matos Nascimento Filho, que foi me acompanhando. Por não 

conhecermos a localidade de Serrote, a única informação que dispúnhamos era o nome do lugar, 

graças a matéria do jornal O Povo. E como naquele ditado quem tem boca vai à Roma, 

prosseguimos perguntando até encontrar o tal Serrote. Logo, na entrada do distrito, demos sorte 

de encontrar um senhor de nome Josivan Gomes Cavalcante que se ofereceu para nos 

acompanhar até a capela de Maria Alice.  Assim, de onde estávamos seguimos até certo ponto de 

carro e caminhamos cerca de 1 km a pé até chegar ao local onde se localiza a capela. O local se 

apresentava longínquo, quente, a vegetação de tão castigada pelo tempo, estava seca. Passamos 

por cerca de arame farpado (...). Mas, todo esforço foi recompensado ao chegar até a capela, onde 

ficamos por tempo o suficiente para coletar informações e tirar algumas fotos. Retomamos pelo 
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mesmo trajeto e deixamos seu Josivan em casa. Lá, conheci a sua esposa Solange Gomes 

Cavalcante que prestativamente me apresentou ao seu filho mais novo, o Tiago Gomes 

Cavalcante, que foi quem me conduziu até a residência de algumas pessoas que poderiam 

conceder entrevistas para o documentário. Todos os moradores que visitamos, aceitaram 

prontamente participar do documentário. Com essa tarefa concluída, voltei para casa cheia de 

esperanças e expectativas para começar as gravações.  

 

Fortaleza, 21 de agosto de 2012. 

Depois de ter passado por esse momento de reconhecimento do campo empírico, era 

necessário encontrar um orientador. Nesse sentido, sondei alguns professores, que a princípio 

foram resistentes, pelo fato de eu não possuir projeto de pesquisa. Mas, nesse dia dei sorte de 

chegar à faculdade mais cedo e encontrar o professor Denílson Portácio que generosamente 

aceitou me orientar. Então, a partir daí acertamos uma parceria, com orientações agendadas 

sempre às quartas-feiras. 

 

Fortaleza, 29 de agosto de 2012.  

Com menos de uma semana, escrevi meu projeto de pesquisa. E a essa altura já o 

havia enviado por email ao meu orientador e à professora Lenha Diógenes. Entretanto, esse dia 

foi especial, porque marcou a minha primeira orientação. Foi um momento muito bacana, porque 

muitas ideias surgiram. Nessa conjuntura, fui direcionada para alguns pontos importantes da 

pesquisa, como a questão de conseguir documentos comprobatórios da existência de Maria Alice. 

Assim, foi-me sugerido ir a lugares como a Faculdade Católica e ao Arquivo Público do Estado, 

com intuito de encontrar algo nesse sentido.  

 

Fortaleza, 31 de agosto de 2012. 

Tirei a manhã para ir ao Centro de Fortaleza em busca de referências bibliográficas 

para construção do relatório técnico científico. Primeiramente, fui aos sebos, onde encontrei 

alguns livros voltados para a esfera da religião e apenas um sobre documentário. Depois, tive por 

destino as livrarias católicas, mas nesses locais infelizmente não encontrei nenhum título voltado 

para minha temática. Contudo, como estamos em pleno século XXI, as tecnologias digitais, 

sobretudo o Google Livros e Acadêmico, ajudaram em termos de fontes bibliográficas. 
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Fortaleza, 11 de setembro de 2012. 

Como sugestão do meu orientador, fui à Faculdade Católica de Fortaleza em busca de 

livros relacionados a questão da canonização dos santos pela igreja. Na recepção, informaram-me 

que a pessoa mais indicada para dar informações a respeito do tema seria um dos professores, o 

historiador Pe. Edilberto Reis. Na ocasião, ele encontrava-se de licença por um mês das suas 

atividades. Mas, nem por isso desanimei, fiquei com o contato da instituição para saber sobre 

quando seria o seu retorno. Há de salientar ainda que fui à biblioteca da faculdade, onde tive 

contato com o jornal O Nordeste, datado da época do crime que vitimou Maria Alice. As 

publicações mesmo muito antigas estavam bem conservadas, porém, entre as páginas nada 

encontrei relacionado ao fato.  

 

Fortaleza, 19 de setembro de 2012. 

Dois dias após ter concluído o primeiro capítulo do relatório, fui ao Acervo Público, 

visando a encontrar fontes bibliográficas e documentais para o meu trabalho. Logo na entrada, fui 

informada que os livros disponíveis não continham uma catalogação adequada. No entanto, eles 

possuíam um setor que se dedicava a recuperar e organizar documentos antigos da história do 

Ceará. Com a ajuda de um funcionário, vasculhei registros policiais datados do início do século, 

só que infelizmente nada foi encontrado.  

 

Fortaleza, 20 de setembro de 2012. 

De passagem pela Biblioteca Pública fui conferir a seção destinada aos periódicos. O 

acervo é grandioso, contendo exemplares de jornais de diversos veículos de comunicação 

nacionais, divididos entre meses e anos. A minha esperança era encontrar alguma notícia 

relacionada ao crime da santa do Serrote. Para tanto, o único jornal disponível do ano de 1924 era 

O Nordeste. E como já o tinha folheado, sabia que nada havia sobre o caso. 

 

Fortaleza, 23 de setembro de 2012. 

Às 07 horas da manhã, estava pegando a estrada rumo ao Serrote na companhia dos 

meus pais. Era meu primeiro dia de gravações, por isso estava muito ansiosa. Como material de 

trabalho estava levando uma câmera em Hd, juntamente com um tripé desses de uso profissional. 
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Ao chegarmos, fomos recebidos pela mesma família que se mostrava muito receptiva e prestativa 

para com o meu trabalho. Mais uma vez, o Tiago Gomes Cavalcante foi conosco até as casas dos 

moradores para a realização das gravações. Dos entrevistados, a figura que considero chave para 

construção do enredo sobre Maria Alice é a centenária Joana Nascimento (Dona Modesta) que 

sabe de toda a história por ter convivido com ela. Essa senhora apesar da idade avançada tem 

uma lucidez impressionante e se lembra de fatos com riqueza de detalhes. Entretanto, confesso 

que tive um pouco de dificuldade de gravar com ela, por causa do seu problema auditivo. 

Todavia, dei sorte de ter pessoas ao meu lado que me ajudaram a fazer as perguntas, de maneira 

que ela compreendesse. Nesse dia, consegui realizar apenas três entrevistas, porque havia 

esquecido o notebook para carregar a câmera. Desse modo, não tardou muito e logo estávamos de 

volta à Fortaleza. Já em casa, fui fazer as transferências dos arquivos para o computador e 

aproveitei para visualizar como tinha ficado o resultado das filmagens. Para a minha surpresa, 

não ficou muito legal, porque percebi problemas com enquadramento, luz e áudio. Nessas 

circunstâncias, senti a necessidade de gravar tudo novamente.   

 

Fortaleza, 13 de outubro de 2012. 

Após o período eleitoral, este é meu segundo dia de gravações. Novamente, voltei ao 

distrito de Serrote na companhia inseparável do meu pai o Sr. Manoel de Matos do Nascimento 

Filho. Dessa vez fui precavida e separei tudo que iria precisar: câmera, tripé, luz, questionário, 

notebook e até lanche. Permanecemos um dia quase todo lá, pelo menos foi o suficiente para 

conseguir realizar dez entrevistas. Dentre elas, aquelas três passadas que haviam ficado 

comprometidas. 

 

Fortaleza, 15 de outubro de 2012. 

Num finalzinho de tarde, cheguei até a redação do jornal O Povo para entrevistar o 

jornalista Emerson Maranhão, autor da matéria sobre a Maria Alice, publicada no caderno 

temático Santificados, do dia 05 de junho de 2011. Ele foi muito receptível, desde o primeiro 

contato feito por email, a pouco mais de quinze dias passados. A entrevista foi muito produtiva, 

pois trouxe elementos importantes para a construção do documentário em si.  

 

Fortaleza, 29 de outubro de 2012. 
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Neste dia, entrevistei o jornalista e Mestre em sociologia, Dellano Rios. Eu sabia que 

o depoimento dele seria essencial, porque ele era pesquisador da temática relacionada aos santos 

populares. Assim, o depoimento dele foi muito importante, porque me dimensionou para pontos 

relacionados ao meu tema importantíssimos. 

 

Fortaleza, 02 de novembro de 2012. 

Eu diria que esse foi o dia mais importante para as gravações do meu documentário, 

afinal era feriado de Dia de Finados. Seguimos ainda de manhã. No caminho avistei ao longe 

muita gente no Cemitério do Caranguejo em Caucaia, vendo aquela cena só conseguia imaginar 

como seria registrar as pessoas indo até a capela de Maria Alice. Mas, na verdade eu não sabia o 

que iria encontrar, já que me disseram que não havia uma ordem certa para visitas no local. 

Entretanto, chegando ao Serrote, novamente nos direcionamos para residência dos nossos 

anfitriões.  Lá conversando com uma das pessoas entrevistadas para o documentário, fui 

informada que às 15 horas sairia um grupo de frente da sua residência para a capelinha. Então, 

combinei de ir junto com eles. Circunstancialmente, como ainda era cedo aproveitei para fazer 

imagens de apoio tendo como plano de fundo, diversos pontos do distrito. Quando deu o horário 

combinado fui até a casa da Srª. Maria Spinosa de Morais, onde esperamos um pouco até todos 

chegarem. Éramos doze pessoas e seguimos a pé até o local. Pra mim, foi uma aventura e tanto, 

pelo fato de ter que correr literalmente para gravar o trajeto e acompanhá-los, para não me perder. 

No local, emocionou-me a devoção das pessoas em relação à jovem. Dentre as manifestações, 

consegui registrar: pessoas rezando o terço, fazendo orações, acendendo velas, pagando 

promessas etc. Já era noite quando voltamos para casa. 

 

Fortaleza, 13 de novembro de 2012. 

Como naquele ditado quem espera sempre alcança, consegui gravar entrevista com o 

professor Pe. Edilberto Reis. As gravações foram realizadas nas próprias dependências da 

Faculdade Católica. E a contribuição dele foi de grande relevância, já que possui grande 

conhecimento sobre a História da Igreja, Teologia e também sobre os santos populares. 

 

Fortaleza, 14 de novembro de 2012. 
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Por indicação do meu orientador, decidi entrar em contato com o parapsicólogo e ex-

padre Luciano Sampaio para tentar uma entrevista. Primeiramente, contatei-o por email e 

acertamos para esta data. O local foi o Centro de Humanidades da Universidade Estadual do 

Ceará - UECE, onde a gravação transcorreu naturalmente e sem interrupções.  

 

Fortaleza, 19 de novembro de 2012. 

Retornamos ao Serrote para fazer as últimas imagens de apoio. A princípio, paramos 

na entrada do distrito, onde fiz imagens da placa com o nome do lugar e do asfalto pegando 

movimento dos veículos. Por outro lado, novamente estive na capela de Maria Alice para fazer 

mais imagens.  Além disso, registrei mais pontos do distrito, até irmos embora já à tardinha. No 

caminho passamos por São Gonçalo do Amarante, pois pretendia entrevistar o padre da cidade. 

Porém, ele não se encontrava e como já era tarde voltamos para estrada em direção a Fortaleza. 

 

Fortaleza, 24 de novembro de 2012. 

Às vésperas do Exame Nacional de Desempenho do Estudante -ENADE, voltamos a 

São Gonçalo para gravar entrevista com o pároco da cidade, o Pe. Marcílio Jerônimo. Na ocasião, 

aproveitei para fazer imagens da cidade também. Algo que me marcou muito durante todas essas 

viagens, da capital para o interior, foram os altares de beira de estrada que observei pelo 

caminho. E olha que existem muitos. Por isso, insisti com meu pai para quando estivéssemos 

voltando para casa, encostarmos o carro em algum altarzinho desses, para eu fazer registros 

fílmicos. Assim fizemos e eu diria que foi tudo muito providencial. 

 

Fortaleza, 01 de dezembro de 2012 a 09 de janeiro de 2013. 

Hora de lapidar todo o trabalho produzido ao longo desses quatro meses. Não é uma 

tarefa nada fácil, mas tenho sorte por ter noções de edição de vídeo. Por isso, torna-se mais fácil 

identificar entre as imagens, os momentos certos para serem feitos os cortes. A trilha sonora 

escolhida para compor o documentário está relacionada com o universo da temática, assim, 

centraliza-se em canções sacras de estilo clássico. Por outra menção, há de se salientar que tive o 

cuidado para que todos os atores sociais cedessem entrevistas mediante assinatura do Termo de 

Autorização de Uso de Imagem.  Desse modo, cuidados foram tomados para que futuramente o 
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documentário Maria Alice a santa sem identidade não se restrinja apenas aos muros acadêmicos, 

mas que possa alçar voos mais altos e até direcionando-se para outros formatos.    
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7 ROTEIRO 

 

 
Documentário 

Duração: 

Maria Alice: a santa sem identidade 

                              30 min. 

 

Tempo Conteúdo 
 

00:00 - 49:10 Introdução 

49:11 - 57:10 Título “Maria Alice: a santa sem identidade” 

58:09 - 01:05 Maria Spinosa fala sobre como tomou conhecimento da história de Maria 

Alice. 

01:06 - 01:10 A centenária Joana Nascimento que conheceu a jovem Maria Alice fala 

que se lembra bem dos fatos. 

01:11 - 02:00 O Pe. Marcílio Jerônimo responsável pela Paróquia de São Gonçalo do 

Amarante fala como soube da história de Maria Alice. 

02:01 - 02:39 O jornalista Dellano Rios define o que são santos populares. 

02:40 - 03:17 Imagens de Apoio (pessoas rezando o terço). 

03:18 - 03:26 Imagem de Apoio - MISTÉRIOS ALICIANOS 

  

03:28 - 03:34 Titulo “Mistérios Dolorosos”, Titulo “1º Mistério Doloroso: O 

infortúnio de Maria Alice”. 

03:35 - 03:45 Texto explicativo sobre o dia da morte de Maria Alice. 

03:46 - 04:33 Joana Nascimento explica como ela foi assassinada. 

04:41 - 04:46 Titulo “2º Mistério Doloroso: Retirante pelos Sertões da Vida”. 

04:46 - 04:53 Maria Spinosa explica que a jovem não era moradora do distrito de 

Serrote e chegou a região em companhia da mãe. 

04:54 – 05:09 Luiza Félix fala das motivações que levaram Maria Alice e sua mãe a 

saírem de seu local de origem. 

05:10 – 05:20 Maria Spinosa fala sobre como Maria Alice e sua mãe passaram a viver 

após a chegada ao distrito. 
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05:20 – 05:25 Titulo “3º Mistério Doloroso: A perseguição amorosa”. 

05:25 – 06:00 O jornalista Dellano Rios fala sobre um dos tipos de martírio que dão 

suporte a canonização popular. 

06:02 – 06:24 Luiza Félix fala que a sua avó contava que Domingos Madaleno vivia 

perseguindo Maria Alice. 

06:25 – 07:01 Joana Nascimento descreve o perfil do assassino. 

07:01 – 07:06 Titulo “4º Mistério Doloroso: A vigília de um corpo santo”. 

07:06 – 07:17 Joana Nascimento explica como foi o velório e o enterro de Maria Alice. 

07:19 – 07:30 Luiza Félix menciona que no cemitério onde está o corpo da jovem não 

há túmulo. 

07:30 – 07:37 Joana Nascimento fala do local onde Maria Alice foi morta. 

07:37 – 07:42 Titulo “5º Mistério Doloroso: Destino incerto”. 

07:42 – 08:04 Joana Nascimento fala sobre o que aconteceu com Domingos Madaleno e 

a mãe de Maria Alice, após o crime. 

  

08:04 – 08: 10 Titulo “Mistérios Gloriosos”, Titulo “1º Mistério Glorioso: As feições 

de um ser”. 

08:10 – 08:52 Joana Nascimento descreve as características físicas de Maria Alice. 

08:53 – 08:57 Titulo “2º Mistério Glorioso: A natureza de um comportamento”. 

09:10 – 09:24 Joana Nascimento fala que ela era querida pelos moradores do Serrote. 

09:24 – 09:42 Thiago Cavalcante ressalta que na época Maria Alice se destacava por ter 

um comportamento recatado. 

09:43 – 09:48 José Ferreira compara aspectos da morte de Maria Alice e de seu 

comportamento. 

09:43 – 09:47 Titulo “3º Mistério Glorioso: Além da castidade”. 

09:48 – 10:14 Maria Leoci fala que a jovem morreu virgem. 

10:15 – 10:34 Maria Solange destaca que o fato de Maria Alice não ter cedido as 

investidas de Domingos, a torna uma pessoa correta. 

10:34 – 10:39 Titulo “4º Mistério Glorioso: O valor do trabalho”. 

10:39 – 11:17 Joana Nascimento fala das atividades de trabalho ao qual Maria Alice se 
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dedicava. 

11:17 – 11:22 Titulo “5º Mistério Glorioso: A vivência cristã”. 

11:22 – 11:51 O Parapsicólogo Luciano Sampaio fala sobre as virtudes cristãs dos 

santos. 

11:52 – 12:17 Joana Nascimento fala do lado religioso e virtuoso de Maria Alice. 

  

12:17 – 12:24 Titulo “Mistérios Sagrados”, Titulo “1º Mistério Sagrado: Templo 

santificado”. 

12:24 – 12:57 O jornalista Dellano Rios destaca a importância da capela para o culto do 

santo. 

12:58 – 13:20 O jornalista Emerson Maranhão salienta que há uma capela em 

homenagem a Maria Alice.   

13:21 – 14:14 Maria Barroso explica o que levou o seu esposo o Sr. João Barroso a 

construir a capela em nome da mártir. 

14:15 – 14:40 Maria Spinosa enfatiza que os moradores da região se organizam para 

cuidar do local. 

14: 40 – 14:45 Titulo “2º Mistério Sagrado: A revelação dos milagres”. 

14:45 – 15:12 O Parapsicólogo Luciano Sampaio define o que são milagres. 

15:12 – 15:38 O Historiador Pe. Edilberto Reis fala da importância dos milagres para o 

culto dos santos populares. 

15:39 – 15:55 Joana Nascimento enfatiza que todos aqueles que fazem promessa em 

nome da santa recebem milagres. 

15:56 – 17:08 Luiza Félix relata a graça alcançada em nome de um filho. 

17:08 – 17:38 Maria Leoci diz sobre a graça alcançada em nome da filha. 

17:39 – 17:49 Maria Spinosa discorre que sempre tem alcançado graças em nome de 

Maria Alice. 

17:49 – 17:54 Titulo “3º Mistério Sagrado: Em companhia dos anjos”. 

17:54 – 18:12 Maria Spinosa fala sobre quando começaram a enterrar “anjos pagãos” ao 

redor da capela da mártir. 

18:13 – 18:40 Luiza Félix conta às motivações que levaram as pessoas a enterrar as 
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crianças lá. 

18:41 – 18:45 Título “Pais com crianças enterradas no campo santo de Maria Alice”. 

18:45 – 19:12 Raimunda Spinosa conta porque enterrou seu filho recém-nascido no 

local. 

19:26 – 19:41 José Ferreira conta porque enterrou sua filha natimorta no local. 

19:41 – 19:46 Titulo “4º Mistério Sagrado: O dia em memória da mártir”. 

19:47 – 19:52 Luiza Félix destaca que todos os dias de finados visita a capela. 

19:53 – 20:27 Imagens de Apoio – Dia de Finados 02/02/2012. 

20:28 – 20:36 Joana Nascimento fala que as pessoas que fazem pedidos em nome de  

Maria Alice vão até a capela para recompensá-la. 

20:37 – 20:46 Maria Leoci destaca que todos os dias de finados visita a capela. 

20:47 – 20:58 Raimunda Spinosa destaca que todos os dias de finados visita a capela. 

20:58 – 21:03 Titulo “5º Mistério Sagrado: Em nome de Maria Alice”. 

21:03 – 21:11 Luiza Félix menciona que sempre faz intenções em nome de Maria Alice. 

21:11 – 21:20 Joana Nascimento fala que todos os dias reza por ela. 

21:20 – 22:05 O Pe. Marcílio Jerônimo relata que com frequência há pedidos na missa 

em nome de Maria Alice. 

  

22:05 – 22: 12 Titulo “Mistérios Santificados”, Titulo “1º Mistério Santificado: 

Clemência ao homicida”. 

22:12 – 22:43 Joana Nascimento frisa que Maria Alice chegou a perdoar seu assassino 

antes de morrer. 

22:43 – 22:48 Titulo “2º Mistério Santificado: Identidade ausente”. 

22:48 – 22:58 Texto explicativo falando sobre a falta de documentos comprobatórios 

que confirmem a existência de Maria Alice. 

22:58 – 23:10 Joana Nascimento ressalta que antigamente era muito difícil ter 

fotografia de alguém. 

23:11 – 23:24 Maria Spinosa fala da dificuldade de fazer uma imagem sacra de Maria 

Alice. 

23:25 – 23:48 Pe. Edilberto Reis ressalta que muitos santos da Igreja Católica nasciam 
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da imaginação popular. 

23:49 – 25:00 O jornalista Dellano Rios levanta questionamentos sobre a existência 

duvidosa de alguns santos reconhecidos pela Igreja. 

25:01 – 25:21 O jornalista Emerson Maranhão fala de aspectos que comprovam a 

existência de Maria Alice. 

25:21 – 25:26 Titulo “3º Mistério Santificado: Memória social”. 

25:26 – 25:36 Luiza Félix menciona que as pessoas tem muita consideração pela mártir. 

25:37 – 27:12 O jornalista Dellano Rios diz o porque as pessoas se identificam com os 

santos populares. 

27:12 - 27:17 Titulo “4º Mistério Santificado: Abençoado por Deus”. 

27:25 – 27:36 Luiza Félix declara que os moradores da região tem mais consideração 

pelo local onde ela foi morta, do que pelo cemitério onde esta enterrada. 

27:36 – 27:41 Joana Nascimento frisa que o local onde se localiza a capela é sagrado. 

27:42 – 28:19 O jornalista Dellano Rios salienta que há casos de santos populares onde 

não há relíquias, por isso o local onde o indivíduo faleceu assume grande 

importância para o culto. 

28:19 – 28:24 Titulo “5º Mistério Santificado: Santificada  seja”. 

28:24 – 28:29 Luiza Félix diz por que considera Maria Alice uma santa. 

28:29 – 28:43 Joana Nascimento diz por que considera Maria Alice uma santa. 

28:43 – 28:53 Maria Spinosa fala sobre o que a levou a acreditar nela. 

28:43 – 29:04 Imagem de apoio com texto. 

29:06  - 30:00 Créditos finais. 
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9 ANEXOS 

Localização geográfica do distrito de Serrote em São Gonçalo do Amarante.

Diagrama À espera da Santidade

Localização geográfica do distrito de Serrote em São Gonçalo do Amarante.

À espera da Santidade (Revista Época, Ed. 620, Ano 2010): os 36 principais processos q
andamento no Vaticano. 
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Localização geográfica do distrito de Serrote em São Gonçalo do Amarante. 

(Revista Época, Ed. 620, Ano 2010): os 36 principais processos que estão em 
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Santificados, reportagem O Suplício de Maria Alice, 05 de junho de 2011. 


