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INTRODUÇÃO 

 

Nesta comunicação pretendemos refletir acerca de alguns aspectos da complexa relação 

entre magia e religião presentes no catolicismo popular das Irmandades de Penitentes do Cariri 

cearense representadas, neste texto, pelas Irmandade de Penitentes da Cruz, do Sítio Cabeceira e a 

Irmandade de Penitentes do Sítio Lagoa, localizadas no município de Barbalha, no Cariri cearense. 

A construção do mundo religioso das Irmandades de Penitentes é marcadamente baseada 

numa cultura bíblica1  introjetada no sertão nordestino desde sua colonização, permeada por 

crenças, valores e princípios morais absorvidos pela cultura popular a partir de elementos europeus, 

negros e indígenas e propagados especialmente pela tradição oral. Estas cosmologias ganham 

visibilidade apresentando-se enquanto formas específicas de responder às demandas cotidianas pelo 

sagrado. Os valores e idéias desta determinada visão de mundo abrem um campo de compreensão 

que transcende a visão mítica, superstição ou forma primitiva de experiência fundada numa 

mentalidade mágica. 

Dentro desta perspectiva, a proposta deste trabalho é contribuir para a compreensão das 

práticas mágico-religiosas presentes no catolicismo popular do Cariri cearense, especialmente a 

partir dos rituais de penitência das referidas Irmandades e, neste trajeto, perceber como seus agentes 

interpretam o seu mundo e lhe conferem significados a partir de suas experiências religiosas. 

Autores como Hoonaert (1982;1988;1997), Oliveira (1985;1988), Steil (1996); Rolim 

(2001), entre outros, já revelaram a presença marcante de imagens, ritos e símbolos presentes no 

catolicismo popular tradicional, conceituando-o como sendo um cristianismo anterior ao 

clericalismo, tendo como característica marcante o acesso direto ao sagrado, sem mediações, 

possuidor de um imaginário imediatista religioso onde  o poder divino é convocado para a resolução 

de grandes e pequenas crises cotidianas (secas, doenças, etc). 

Na análise de Oliveira (1988), a oposição entre ‘popular’ e ‘erudito’ remete para o modo de 

produção simbólica, diferenciando a autoprodução subjetiva e coletiva da produção do especialista 
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religioso. Neste sentido, entendemos que a distribuição do capital religioso, conforme propõe 

Bourdieu (1999), pode ser analisado através de uma autoprodução (leiga), que relaciona-se a  um 

conjunto de práticas adquiridas através da “familiarização”, e a uma produção especializada, 

decorrente de um “corpus” erudito, normatizado e sistematizado “deliberadamente”. Mesmo que 

esta representação religiosa popular evidencie uma relação dialética com a produção 

institucionalizada, ela prescinde de uma mediação institucionalizada com o sagrado, sendo os 

agentes os produtores diretos de sua religiosidade. Desta forma, o campo religioso popular é 

permeado por crenças e práticas particulares (não necessariamente clericais), cuja lógica e 

dinamismo de seus significantes, refletem uma forma de ver e sentir o sagrado, sendo que a 

interpretação pode diferir da significação imputada pelos especialistas.  

O que torna visível o campo do catolicismo popular tradicional são as práticas e crenças 

desvinculadas do catolicismo erudito, enquanto matriz geradora de um conjunto de idéias e atos 

consensuais, no interior de um grupo social. Dessa forma, emerge um outro campo religioso, cuja 

resistência à matriz originária é materializada através de práticas e crenças (re)-significadas, o que 

caracteriza grupos como os Penitentes do Cariri cearense, detentores de uma espiritualidade 

tradicional, oral e devocional,  cuja opção pela aproximação com o sagrado se dá através de práticas 

penitenciais, como, por exemplo, a autoflagelação, curas através de orações, devoção às almas, 

cânticos de benditos, entre outros. 

 

ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA SIMBÓLICA  

 

Objetivando compreender a ordem de relações e a organização dos sistemas simbólicos  

presentes nos rituais e modos de ser das Irmandades de Penitentes, passamos a descrever e analisar 

algumas relações sociais no interior do cotidiano e de situações rituais. A partir das explicações que 

seus agentes produzem e reinterpretam, justificando suas ações coletivas, individuais e práticas 

religiosas, analisaremos duas Irmandades de Penitentes que possuem semelhanças em seus rituais 

religiosos: a Irmandade da Cruz do Sítio Cabeceira e a Irmandade de Penitentes do Sítio Lagoa, 

ambas localizadas no município de Barbalha – CE, através das falas dos Decuriões (chefe e mestre  

disciplinador das Irmandades de Penitentes) entrevistados, o Sr. Olímpio Ludugero da Paixão (Sítio 

Lagoa) e o Sr. Joaquim Mulato (Sítio Cabeceira) e seu ajudante Severino Antônio Rocha. 

Caracteristicamente estas Irmandades são rurais, seus integrantes são agricultores 

analfabetos, são  liderados por um Decurião que possui sobre seus integrantes  além da autoridade 

religiosa, a autoridade moral. Os discípulos das Irmandades  de Penitentes de Barbalha praticam 

                                                                                                                                                                                                 
1 Conceito sugerido por Otávio Velho (1995),  para caracterizar o imaginário religioso sertanejo, marcado por uma forte 
tradição bíblica. 
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uma conduta social dentro de uma moral rígida, cujas regras: não beber, não fumar, não jogar, não 

provocar desordens, entre outras, devem ser seguidas, sob pena de expulsão do grupo. Reúnem-se 

sobretudo durante a Quaresma e a Semana Santa, ou em ocasiões específicas, quando são 

convocados pela comunidade para cumprir penitência, fazer sentinela aos mortos, rezar para cura de 

doenças, entre outras práticas. 

Dentro das normas internas, os integrantes da ordem deverão levar uma vida regulada pelos  

padrões de moral estabelecidos pela comunidade. Cumprir todas as penitências designadas pelo 

Decurião principalmente as obrigatórias na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira da Semana Santa. 

Autoflagelam-se  à noite nos  cemitérios ou nas estradas. Sobre suas roupas, vestem capas 

denominadas  de opas de cor preta (Sítio Cabeceira) ou azul (Sítio Lagoa), com cruzes e o Sagrado 

Coração de Jesus aplicados. Seus rostos são cobertos por capuzes brancos, com uma fenda de tecido 

fino e rendado, que facilita a visão. O Decurião não tem obrigatoriedade de cobrir o rosto. 

Durante as práticas penitenciais, saem em comitiva, partindo de uma encruzilhada ou 

cruzeiro, parando em cruzes nas estradas, cemitérios e moradias, pedindo orações pelas almas. Esta 

caminhada representa uma das mais fortes manifestações de religiosidade presente no Cariri 

cearense durante o período da Quaresma e Semana Santa, quando a partir da meia-noite, os 

discípulos e o Decurião seguem pelas ruas que dão acesso ao cemitério. Ã frente da comitiva, os 

penitentes carregam uma cruz símbolo de sua penitência.  

A cruz tem um significado especial para os Penitentes, usam-na em suas vestes  (opas), 

carregam-na nas procissões e em todos os rituais "para deixar claro aquele a quem se adora e se 

homenageia, antes, durante e depois do suplício. Nós carregamos a cruz atrás da salvação2". 

Durante os rituais de penitência, os discípulos só respondem aos benditos e rezas do 

Decurião. Para o controle da atenção e ordenação do ritual, o Decurião carrega uma campa  (sineta),  

símbolo de seu poder e controle sobre o grupo. Compõe o cortejo um número regular de 12 

discípulos e o Decurião, que entoam benditos ou louvação. Indagados sobre o significado do 

número de integrantes (12 discípulos além do Decurião) nos rituais de penitência, nos responderam: 

"Porque representa os Doze Apóstolos de Jesus"3. O grupo compromete-se a realizar penitência 

durante a Quaresma e a Semana Santa, como devoção pelas almas e santos protetores,  para que 

estes retribuam a devoção através da proteção às plantações, animais e a vida das pessoas. 

 

RITUAIS E PRÁTICAS MÁGICO-RELIGIOSAS 

 

A Promessa  

                                                           
2 Entrevista com o Decurião Olímpio Ludugero, abril de 2002. 
3 Os dois Decuriões responderam de forma semelhante à pergunta. 
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O penitente compromete-se com um santo ou santa, com as almas ou outro aspecto do 

divino, em favor individual ou coletivo, a comportar-se segundo o compromisso firmado no campo 

místico.  

A cura pela Oração 

Enquanto expressão da religiosidade, a oração se caracteriza por ser um dos mais 

importantes componentes nas diversas tradições religiosas. Em relação as rezas populares, estas 

apresentam fórmulas para diversas situações do dia a dia, sendo recorrente o pedido de alguma 

graça, junto com o louvor. Para cada tipo de situação, há um tipo de oração específica, exemplo dos  

ensalmos  que tem como propósito a cura de doenças. O ensalmo é uma forma de cura através de 

orações e benzeduras. Se caracteriza por ser uma oração rimada ou rítmica, pela evocação  de 

nomes sagrados, geralmente de santos.  

Os benditos 

Entoados nos rituais de autoflagelação, nas procissões, sentinelas, entre outros, são cânticos 

monocórdios de longa tradição.  

A devoção das almas e a sentinela 

A Encomendação das Almas é uma tradição no mundo rural brasileiro, no Nordeste é 

denominada também de “penitência”. Geralmente se configura como um cortejo, só de homens, 

partindo de igrejas ou cruzeiros, sobretudo durante a Quaresma, visitando as cruzes e cemitérios dos 

arredores. À frente carregam a cruz e entoam rezas e benditos. Esse ritual tem como função o alívio, 

não só do sofrimento dos vivos como também o alívio das penas das almas do purgatório.  

A sentinela ou velório é praticada durante a noite, quando velam um defunto, cantando rezas 

e benditos. A sentinela caracteriza-se como uma missa laica de encomendação do corpo. Na 

sentinela, o grupo de Penitentes do Sítio Cabeceira, é acompanhado pelas Incelências4, grupo de 

mulheres, geralmente da família dos Penitentes. 

A excelência é um canto entoado à cabeça dos moribundos ou mortos. O canto, sem 

acompanhamento, como o bendito, é uníssono, em série de doze versos rituais. As Incelenças, como 

são denominadas as cantadeiras, estão presentes desde o início  da encomendação da alma do 

defunto, sua função na cerimônia do velório vai desde o preparo do quarto até o acompanhamento 

do cortejo fúnebre. 

A Autoflagelação   

Ambos os grupos praticam a autoflagelação (ou disciplina), não apenas para a remissão dos 

pecados e alcançar a salvação, mas também para solicitar a intervenção do poder divino para 

aplacar a ira das forças da natureza em tempos de seca ou inverno rigoroso, como também 

minimizar as tragédias do cotidiano. 

                                                           
4 Prática do catolicismo popular, é também conhecida como excelências ou incelenças. 
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O corpo é supliciado através do cacho da disciplina, espécie de lâmina talhada em ferro, 

geralmente em forma de meia lua, presa por uma tira de couro. Chicoteiam as próprias costas até 

escorrer sangue, na esperança de que, junto com o sangue, escorram também os pecados da própria 

alma e das almas dos outros com a finalidade de "purgar os pecados do corpo e do mundo pela 

autoflagelação5". 

Neste sentido, a justificativa que os penitentes apontam para esta prática seria a imitação dos 

sofrimentos de Jesus Cristo, que foi flagelado, recebendo chicotadas, pela salvação dos homens. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Oriundas de tradições orais de pregações religiosas de conselheiros, peregrinos, beatos e 

missionários das Santas Missões, as expressões que agregam a religiosidade popular nordestina, 

amalgamaram elementos e práticas que caracterizaram e produziram a linguagem religiosa do 

universo cultural popular. Neste processo, os sujeitos se constituíram, incorporando e transmitindo, 

sobretudo oralmente, preceitos de textos sagrados, como a  Missão Abreviada, associando-os aos 

seus valores e modos de vida. A escatologia da salvação tem sua base na relação pecado – 

sofrimento, sendo a penitência associada ao perdão dos pecados, dentro de uma ritualização que 

funciona como referência para a materialização de atos e idéias. 

Entender essas cosmologias religiosas sob a perspectiva de seus agentes, é nosso propósito, 

por pensarmos que a investigação dos aspectos sociais deve levar em conta a importância do 

aspecto simbólico, aqui entendido como construtor de identidade e senso de pertencimento a um 

determinado grupo social. O conjunto de características específicas que fazem parte do aparato 

cultural dos grupos de penitentes, sugere uma segregação social e espacial, sendo tais grupos 

possuidores de um código de posturas sociais extremamente rígido, um determinado padrão de 

socialização compartilhado apenas entre eles. 

Neste sentido, a identidade cultural destes grupos é constituída através de múltiplos 

significados, distintiva ao grupo, através dos quais seus membros se unificam e se diferenciam dos 

outros, processo este decorrente  da interação social entre seus membros. Neste contexto, a coesão 

grupal se consolida através da noção de pertencimento, onde o universo simbólico característico das 

Irmandades de Penitentes, por sua singularidade, representa a identidade cultural do grupo, a partir 

de suas interpretações do cotidiano, valores, sentidos, códigos sociais, discurso religioso e práticas 

devocionais. 
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5 Idem. 
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