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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa versa sobre diferentes práticas Católicas, tais como culto aos Santos, 

procissões, penitências e uso de folhas nas atividades de cura. Essas práticas compõem os 

diversos modos de ser Católico na comunidade rural de Queimadas, em Governador 

Mangabeira. Os fiéis Católicos de Queimadas se relacionavam com o sagrado principalmente 

a partir do culto aos Santos, entidades como Santo António e São Roque são emblemáticas 

dentro da comunidade, recebendo uma série de louvores, cantos e oferendas. A partir dessas 

devoções aos santos que os leigos da comunidade disputavam seu espaço dentro do campo 

religioso católico, mobilizando seus conhecimentos sobre rezas, louvores e práticas 

terapêuticas. Esses homens e mulheres conquistaram um espaço no campo religioso local, 

mantendo relações de proximidade com o universo religioso afro-brasileiro, de maneira que 

em muitos momentos estes associavam, com naturalidade, os Santos Católicos aos dos 

Orixás. De forma criativa e natural esses fiéis se relacionavam com o universo mágico- 

religioso de tradição africana, mas ao mesmo tempo, seguiam as doutrinas do Catolicismo 

oficial, tentando se afastar, ao nível do discurso, tanto quanto possível das religiões afro-

brasileiras. As mulheres apareciam de forma marcante no campo religioso da comunidade, 

dirigindo e encaminhando os cultos ao Santos, a exemplo da médium, Carmelita, que aparecia 

como a principal líder religiosa na comunidade. Sendo assim, utilizamos como fonte os 

jornais Folha de São Felix, memoriais, o livro de Tombo da Paroquia Nossa Senhora da 

Conceição de Governador Mangabeira, o livro de registro das Irmãs da Santa Cruz, além das 

fontes orais dos fiéis da comunidade de Queimadas.  

 

Palavras chaves: Catolicismo; Culto aos Santos; Rezas; Religiosidade; Governador 

Mangabeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research deals about different Catholic practices, such as worship of saints, 

processions, penances and use of leaves in healing activities. These practices make up the 

various ways to be Catholic in the rural community of Queimadas, in Governador 

Mangabeira. The believers Catholics of Queimadas relate to the sacred mainly from Saints, 

entities such as Santo António and São Roque are emblematic within the community, 

receiving a series of praises, songs and offerings. Through the devotions to Saints that the 

laity of community disputed their space within the Catholic religious field, mobilizing their 

knowledge about prayers, praises and therapeutic practices. These men and women conquered 

a space in the local religious field, maintaining relations of proximity with the Afro-Brazilian 

religious universe, in a way that in many moments these, naturally associated, the Catholic 

Saints to the Orixás. In a creative and natural way these believers were related to the magico-

religious universe of African tradition, but at the same time, they followed as doctrines of the 

official Catholicism, trying to move away, at the level of the discourse, as much as possible of 

Afro-Brazilian religions. Women appeared prominently in the religious field of community, 

directing and fowarding the services to the Saints, an example of the milieu, Carmelita, who 

appeared as a main leader in the community. Therefore, we use as source the Folha de São 

Felix newspapers, memorials, Tombo's book of Our Lady of the Conception parish of 

Governador Mangabeira, the record book of the Sisters of the Holy Cross, and the oral 

sources of the faithful of the Queimadas community. 

 

Key words: Catholicism; Worship of the Saints; Prayers; Religiosity; Governador 

Mangabeira. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Governador Mangabeira é uma cidade em que, segundo o IBGE, é composta 

majoritariamente por católicos, e que teoricamente, comungam da mesma fé, do mesmo 

credo, concebem o sagrado e se relacionam com ele de maneira igual, ou pelo menos, 

minimamente parecida, no entanto, não é isso que observamos na cidade de Governador 

Mangabeira, mas especificamente na comunidade de Queimadas. Não há, uma relação de 

unidade entre o catolicismo praticado pelos mais diversos tipos de fieis, cada um destes, a 

partir de suas condições de vida, formação pessoais, necessidades particulares concebem e se 

relacionam com o sagrado de uma maneira única e particular, dessa forma, podemos dizer que 

a comunidade não conserva um catolicismo unívoco, mas sim diversas formas de ser Católico. 

A motivação para dar início a essa pesquisa historiográfica partiu das observações 

feitas de como os homens e mulheres se relacionam com o universo sagrado ao qual estavam 

envolvidos, isto é, se tratando do catolicismo os sujeitos católicos constituíram uma relação 

extremamente próxima aos santos, estes aparecem como fios condutores entre os homens e 

mulheres e o Deus supremo, há ainda a relação estabelecida com alguns Orixás, que em 

muitos momentos se confundem ou se misturam a figura dos Santos Católicos nas falas dos 

fiéis. A crença na cura, a partir do uso de folhas e profissão de palavras sagradas, ou mediante 

a algum banho composto por elementos específicos são também algumas das práticas que 

compõe os modos de ser Católico na comunidade de Queimadas.  

Esses elementos observados no catolicismo de Queimadas vão de encontro ao processo de 

romanização pelo qual passou o País durante os séculos XVIII e XIX. De acordo com Edilece 

Souza Couto, esse processo objetivava distanciar o catolicismo brasileiro das superstições, 

mitos e crendices que circulavam no imaginário nas atitudes e práticas dos homens e mulheres 

católicos do período supracitado. O que almejava-se com essa a romanização era aproximar o 

catolicismo brasileiro o tanto quanto possível de um catolicismo puro, livre de imbricamentos 

com outras religiões, principalmente as afro-brasileiras1. No entanto é observável que esse 

processo não obteve sucesso, pelo menos não um sucesso total, já que ainda hoje é possível 

observar a relação de interpenetração entre o catolicismos e as religiões afro-brasileiras.   

Sabendo dessas questões objetivamos com essa pesquisa analisar as práticas católicas, tais 

como os cultos aos santos e uso de folhas na prática de cura, presentes no catolicismo popular 

da comunidade de Queimadas, dando ênfase a figura da Senhora Carmelita e o papel de líder 
                                                           
1 COUTO, Edilece Souza. Tempo de festas: homenagem a Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição e 

Sant´Ana em Salvador (1860 – 1940). Salvador: Edufba – Coleção Bahia de Todos os Santos, 2010. 
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religiosa que ela exercia na comunidade. Além disso, pensaremos sobre a importância que os 

agentes religiosos desempenharam dentro da comunidade de Queimadas; analisaremos o culto 

ao santos, bem como as formas que esses cultos são desempenhados pelos sujeitos católicos, 

analisaremos a importância que os fies dão as práticas de cura dentro da comunidade, bem 

como pensaremos sobre a relação de interpenetração entre o catolicismo e as religiões afro-

brasileiras.  

  O período estabelecido para pensarmos essas questões foi entre os anos de 1970 a 

1990. Os anos de 1970 aparece nesta pesquisa com marco inicial por ter sido o ano em que a 

cidade de Governador Mangabeira recebeu sua Paróquia, e logo após seu primeiro pároco 

residente, já o marco final estabelecido em 1990 nós permite o acesso a um maior quantidade 

de fontes orais, além de abarcar o período em que a capela da comunidade de Queimadas 

estava passando pelo processo de reforma e recebeu como padroeiro Santo António.  

Como já sinalizado nos parágrafos anteriores, o espaço geográfico em que a pesquisa 

acontece é nas terras da cidade de Governador Mangabeira, mas especificamente na 

comunidade rural de Queimadas que teve seu aporte populacional formado, majoritariamente, 

por trabalhadores e trabalhadoras negros e negras que se declaram católicos. Queimadas se 

localiza a em média 4 km do centro de Governador Mangabeira, e é nessa comunidade que 

nasceu e cresceu a líder religiosa Carmelita é também em Queimadas que esta vai auxiliar a 

muitos, a partir de suas mediunidade e dons curativos, contribuído para a formação no 

imaginário dos fiéis da Senhora Carmelita como uma mulher forte, generosa e 

importantíssima para a vida dos homens e mulheres de Queimadas.  

O presente trabalho tem como principais sujeitos os homens e mulheres, negros e negras, 

trabalhadores rurais, e que encontram na religiosidade e no apego aos Santos alento e afago 

para as dores cotidiana. Durante um longo período a historiografia abdicou de falar sobre 

esses sujeitos, estes foram silenciados pelo tempo e ignorados pelos historiadores. No entanto, 

a partir das novas concepções sobre o fazer do historiador é possível que esses homens e 

mulheres, antes renegados, possam enfim fazer parte do conjunto de possibilidades das 

análises históricas. Nesse sentido, discutir sobre o tema proposto é de extrema relevância pois, 

além de dar voz a esses homens e mulheres religiosos, impedido que suas ações sejam 

encobertas pela poeira do tempo, permite perceber o quanto a religião fazia parte do cotidiano 

dos moradores de Queimadas e o quanto esta influenciava na vida e nas escolhas destes, para 

além disso a pesquisa nos permite perceber a importância e influencia simbólica que alguns 
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agentes religiosos, principalmente mulheres, conquistaram dentro da comunidade local, 

mesmo com as concepções vigentes de subalternização das mulheres. 

De acordo com Jacques Le Goff “o estudo da memória social é um dos meios 

fundamentais de abordar os problemas do tempo e da história”2 isto é, o fazer historiográfico 

tem como alicerce principal a memória. Entendendo isso, objetivamos, a partir da História 

Oral recuperar o que foi vivido conforme concebido por quem viveu3, ou seja, os próprios 

agentes da História, relatam a partir do seu contexto social e histórico, as suas vivências e 

suas próprias leituras sobre ela. 

No que diz respeito a História Oral, o pesquisador não pode perder de vista que está 

tratando de sujeitos e não de objetos inanimados de pesquisa, e enquanto sujeitos essas 

pessoas sentem dor, se alegram, se emocionam, sentem raiva. Sendo assim os relatos orais, 

vem acompanhados de uma série de subjetividades, tais como a entonação das voz, as 

expressões faciais, a forma com que as mãos se movimentam ou ficam em repouso. Essas 

subjetividades não devem ser ignoradas pelo pesquisador, elas falam o que os entrevistados 

não consegue expressar em palavras, o que por sua vez, proporciona uma riqueza de detalhes 

que a maioria das fontes não poderia fornecer.  

 A História Oral possibilita ouvir os homens e mulheres que não aparecem nos 

documentos escritos ou oficiais, mas que não deixam de ser sujeitos ativos na construção da 

História. Conforme, Tania Gandon a memória oral bem como a tradição oral são 

importantíssimas na “consolidação da identidade cultural de grupos que participam em 

condições desfavoráveis dos processos econômicos e socioculturais da sociedade global em 

que se inserem”4. Sabendo dessas questões realizamos entrevistas semi-dirigidas com oito 

pessoas, foram elas: Nair Fratelis, Ir. Ana Helena, Ir. Gabriela de Mouro, Benedita Oliveira, 

Raimunda Souza, Rute Santana, Natalia Oliveira, Isabel do Vale.  

Além das fontes orais, lançamos mão das fontes iconográficas, de jornais e escritos de 

memorialistas tais como o jornal Correio de São Félix localizado no Arquivo público da 

cidade de São Félix, e o livro Primórdios e progresso da cidade de Governador Mangabeira  

da memorialista Angelita Gesteira Fonseca que pode ser encontrado na biblioteca municipal 

de Governador Mangabeira. Tais documentos nos auxiliaram na construção da pesquisa, nesse 

                                                           
2 LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Ed. UNICAMP, 1994. p.426 
3 ALBERT, Verena. 1990 - História oral: a experiência do CPDOC. Rio de Janeiro, Editora da Fundação 

Getúlio Vargas. p.5 
4 GANDON, Tania. Palavras de Itapuã: literatura e história. In: neho-história - Revista do Núcleo de Estudos 

em História Oral. Número 1, Novembro 1999, p.35-36. 



 
 

14 
 

sentido, o cruzamento dessas várias fontes, possibilitou que construíssemos uma análise sobre 

os modos de ser católico dos sujeitos da comunidade de Queimadas.  

Os católicos da comunidade de Queimadas se utilizavam especialmente, das rezas e do 

culto aos santos para disputar um espaço dentro do campo religioso da comunidade. Segundo 

Pierre Bourdieu,o campo religiosos é um espaço legitimo de disputa, em que os homens e 

mulheres lançam mão dos capitais simbólicos que dispõem, para assim, conquistar 

visibilidade e prestigio. Nesse sentido o conceito de campo religioso de Bourdieu é 

extremamente necessário a medida que nos auxilia a pensar como os homens e mulheres se 

utilizavam do capital simbólico que possuíam, isto é, as conduções das rezas, os louvores aos 

santos e procissões, para pleitearem seu lugar no campo religioso de Queimadas5. 

Além disso Bourdieu nos auxiliará na medida que ele entende que sistemas simbólicos 

representam veículos de poder que possibilitam ordem,6 isto é, os agentes religiosos que 

trataremos aqui desempenhavam certa influência dentro da comunidade bem como 

mobilizavam uma relação de respeito, o que advém do poder simbólico dos sacerdotes e 

agentes religiosos.  

Faremos uso do conceito de interpenetração cultural de Roger Bastide para nos 

auxiliar a pensar as relações estabelecidas entre diferentes culturas e religiões7. No nosso caso 

especifico, pensaremos as interpenetrações culturais existentes entre o catolicismo e as 

religiões afro-brasileiras. 

Tomaremos de empréstimo os conceitos de práticas e representações cunhado pelo 

historiador francês Roger Chartier, a medida que ele indica que: “As práticas que visam a 

fazer reconhecer uma identidade social, a exibir uma maneira própria de ser no mundo”8. As 

mulheres que conduziam o culto aos santos bem como as que rezavam com folhas forjavam o 

seu lugar no campo religioso a partir de suas práticas.  

 A presente pesquisa está subdividida em três capítulos, no primeiro capítulo nos 

propomos a discutir sobre a localização da cidade de Governador Mangabeira, o contexto 

histórico em que ela se formou, bem como tratamos dos homens e mulheres e das 

religiosidades que compõem a cidade. Nesse primeiro capítulo discutimos sobre Recôncavo 

baiano e as diversas influências, negras, indígenas e portuguesas a qual o mesmo estava 

                                                           
5 Cf. BOURDIEU, Pierre. Economia das Trocas Simbólicas. Perspectiva: São Paulo, 2004 
6Ibid. p.58 
7 Cf. BASTIDE, Roger. As religiões africanas no Brasil: Contribuições a uma sociologia das interpenetrações 

de civilizações. 2ºed. São Paulo: Livraria Pioneira, 1985 
8CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL, 1990.p.183 
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exposto durante o período colonial e Imperial, além disso, discorremos sobre os sujeitos que 

compõe a cidade e a comunidade de Queimadas, falamos sobre os homens e mulheres 

trabalhadores e trabalhadoras rurais e das indústrias fumageiras, negros e negras que 

buscavam e encontravam na religiosidade a saída para as suas dores cotidianas. 

 No segundo capítulo analisamos o culto aos Santos na comunidade de Queimadas a 

partir de duas devoções específicas, isto é, a Santo António e São Roque. Os respectivos 

Santos aparecem em destaque pois são eles quem mais recebiam os louvores da comunidade, 

Santo António por ser o padroeiro desta é São Roque por ser o Santo homenageado pela 

Senhora Carmelita, sendo assim, as festas, novenários, rezas e procissões giravam, 

principalmente, em torno deles. Nesse capítulo ainda trataremos das relações de 

interpenetração entre o catolicismo e as religiões afro-brasileira a partir das devoções de São 

Roque e do Orixá Obaloaé, analisando como os fies estabeleciam as relações entre essas duas 

entidades sagradas, bem como pensando brevemente, sobre qual espaço cada uma dessas 

devoções ocupava no imaginário desses sujeitos. Ainda nesse capítulo, tratamos da 

importância e do papel que o culto aos Santos ocupava na comunidade, isto é, além de 

garantir a possibilidade dos sujeitos leigos disputarem espaço no campo religioso da 

comunidade, era também locus de sociabilidade. 

 No terceiro capítulo analisamos a importância simbólica da médium Carmelita na 

comunidade, como ela desempenha seu papel de líder religiosa e influência nos modos de ser 

católico dos sujeitos de Queimadas. Discorremos sobre o lugar em que as rezadeiras que 

utilizam folhas e profissões de palavras sagradas ocupavam na comunidade. Aqui a 

entendemos como sujeitos que ocupam um lugar de relevância em Queimadas influenciando, 

aqueles e aquelas que as procuravam. Buscamos entender, também, como essas mulheres 

rezadeiras, que se entendiam como católicas, se posicionavam dentro do espaço religioso que 

ocupavam e como estas entendiam as suas próprias práticas. 

 Nas considerações finais observamos que ser católico em Queimadas envolvia a 

relação e facilidade que os fiéis construíram de transitar entre os cultos católicos e os de 

religiosidade afro-brasileira, esse imbricamento religioso era negado a nível de discurso, no 

entanto aparecia na prática cotidiana. 
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1- DE CABEÇAS A GOVERNADOR MANGABEIRA: MITOS E FORMAÇÃO. 

 

Boa terra! jamais negou a quem trabalha  

O pão que mata a fome, o teto que 

agasalha.9 

 

- Olavo Bilac 

 

 

A antiga vila de Cabeças, que se engendrou mediante a um contexto de forte produção 

de tabaco, nasceu no ano de 1881 pela lei provincial de n°2.149 e nos primeiros oito anos de 

vila, esta pertencia ao município de Cachoeira, uma das cidades mais importantes do interior 

baiano, por conta da sua grande produção e importação de açúcar e fumo. Já em 1889 

Cabeças passou a pertencer a São Félix, isso porque, através de um decreto assinado pelo 

Governador do Estado da Bahia, Dr. Manoel Vitorino, São Félix passou ser a primeira vila 

constituída no território baiano no regime Republicano, de maneira que para ter seu corpo 

territorial formado incorpora a seu espaço as freguesias e distritos de paz de Muritiba, Outeiro 

Redondo, São José do Aporá, Cruz das Almas, Sapeaçu e Cabeças. Em 1919, quando 

Muritiba torna-se cidade, Cabeças deixa de pertencer a São Félix compondo o corpo do 

município de Muritiba, até o ano de sua emancipação que se deu em 1962.10 

A antiga Cabeças encontrava-se encravada no Recôncavo Sul baiano, espaço territorial 

de ampla influência econômica e com um aporte cultural e social bastante diversificado. A 

região do Recôncavo Sul11, ficou marcada por ser um lugar de grande fertilidade, uma terra 

em que “se plantando tudo dava”, e se tratando do período imperial, em que a principal fonte 

econômica do Brasil era a agricultura, essa característica garantiu ao Recôncavo Sul o status 

de amplo centro de produção, poder e de pressão dos grandes senhores rurais, principalmente 

no que toca as cidades de Cachoeira e São Félix12.  

                                                           
9 Poema intitulado de A Pátria do autor brasileiro Olavo Bilac que aparece em um dos capítulos do memorial da 

professora e memorialista Angelita Gesteira Fonseca. 
10 SILVA, Luis Carlos Borges da; A Vila e o Coronel – poder local na vila de Cabeças. (1930-1962). 

Monografia de Especialização. Bahia: UNEB, 2004. p.14 
11 A região do Recôncavo Sul baiano é formada por 33 cidade, sendo elas: Amargosa, Aratuípe, Brejões, 

Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves, Conceição do Almeida, Cruz das almas, Dom Macedo Costa, 

Elísio medrado, Governador Mangabeira, Itatim, Jaguaripe, Jiquiriçá, Laje, Maragogipe, Milagres, Muniz 

Ferreira, Muritiba, Mutuípe, Nazaré, Nova Itarana, Salinas das Margaridas, Santa Terezinha, Santo amaro, Santo 

Antônio de Jesus, São Felipe, São Felix, São Miguel das matas, Sapeaçu, Saubara, Ubaíra, Varzedo. PEIXOTO, 

U. S. ; CONCEICAO, E. G. ; ESTEVAM, A. L. D. ; NETO, B. M. S. . Redes urbanas no Recôncavo Sul da 

Bahia: o papel econômico da feira livre na dinamização da cidade de Santo Antônio de Jesus. Bahia. In: 

Seminário Urbanismo na Bahia, 2011, Salvador. Direito à Cidade, Cidade do Direito, 2011. 
12 OLIVEIRA. Ana Maria Carvalho dos Santos. Recôncavo Sul: terra, homens, economia, poder no século XIX. 

Dissertação (Mestrado em História) Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2000. p. 47 
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De acordo com Stuart Shwartz “falar da Bahia era falar do Recôncavo, e este sempre 

sinônimo de engenhos, açúcar e escravos”13, isso porque a região do Recôncavo recebeu um 

contingente bastante amplo de homens e mulheres escravizados, que trabalhavam 

principalmente no plantio de cana-de-açúcar e nos grandes engenhos açucareiro, no entanto, 

esse não era o único lugar de atuação desses sujeito, o cultivo de fumo e a presença nas ruas 

como escravos de ganho, por exemplo, eram os espaços que os homens e mulheres 

escravizados costumavam ocupar. Apesar de Shwartz atribuir a produção do Recôncavo Sul a 

cana-de-açúcar, nos dando a entender que o Recôncavo era sinônimo de produção açucareira, 

esta não era a única forma de cultivo dessas terras, de acordo com Ana Maria Carvalho de 

Oliveira o Recôncavo Sul baiano, mesmo tendo peculiaridades que o tornava extremamente 

singular, era marcado pela pluralidade da produção agrícola, de maneira que não havia apenas 

a produção de açúcar nessa região, e sim, uma diversidade de produções que se davam de 

acordo com as características sócias de cada período, e que era destinada a um mercado 

consumidor igualmente diversificado14. Oliveira aponta que:  

É possível identificarmos o Recôncavo canavieiro, o Recôncavo fumageiro, o 

Recôncavo mandioqueiro e da subsistência, o Recôncavo da pesca e o Recôncavo 

ceramista. Esses pequenos Recôncavos revelam a diversidade, a não uniformidade 

do Recôncavo. Ao mesmo tempo, possibilita-nos pensar o Recôncavo como um 

grande conjunto composto de porções diferenciadas que, apesar de se integrarem, 

dão-lhe um caráter multifacetado15.   

 

Ana Maria Oliveira deixa explícito que quando se trata de Recôncavo é necessário se 

reportar a diversidade, tanto econômica quanto cultural e social a qual esse espaço territorial 

estava sujeito, não é correto portanto, dizer que a economia desse território estava relacionada 

apenas ao cultivo de um produto ou outro. Apesar da cana-de-açúcar ocupar um lugar bastante 

significativo na produção agrícola do Recôncavo Sul, há de se colocar que o cultivo do fumo 

também alcançou um lugar de destaque até a metade do século XX, especialmente no 

comércio de escravos. 

O plantio de fumo sempre demandou baixos custos, e uma área de produção reduzida 

se comparada, por exemplo, com os grandes espaços necessários para o cultivo da cana-de-

açúcar. O fumo tinha a possibilidade de ser produzido nos quintais das casas e de ser 

beneficiado pelos membros das famílias, essa facilidade de acesso, cultivo e manufatura do 

                                                           
13 SCHWARTZ, Stuart B; Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835. São 

Paulo: Cia das Letras, 1988 p. 94. 
14 OLIVEIRA, 2000. p.45-46 
15 Ibid, p. 49. 
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produto garantiu um retorno financeiro para os produtores ao mesmo tempo em que 

consolidou a região do Recôncavo Sul, como um espaço de produção fumajeira.16  

De acordo com Elizabete da Silva, a produção fumageira da região do Recôncavo Sul 

ocupava lugar de destaque na economia desse território, de maneira que o fumo e os charutos 

oriundo dessas terras eram conhecidos internacionalmente. Sobre esse aspecto a historiadora  

informa: 

Com a crescente demanda internacional de charutos, provocada pelo fim da Primeira 

Guerra Mundial, o seu prédio da Suerdieck & Cia foi ampliado, sendo necessário 

uma passarela para ligar a nova construção à antiga, ambas separadas pela Rua das 

Flores e concluído o pavilhão denominado Repartição de Cigarrilhos, neste período 

também foram criadas algumas filiais para atender a uma produção que ultrapassava 

os 10.000.000 charutos anuais. 17 

 

A partir desse contexto de produção, beneficiamento e manufatura do fumo que se 

estruturou o pequeno distrito de paz de Cabeças. Além de marcar a economia e a vida dos 

sujeitos do Recôncavo Sul, a produção de tabaco e charutos tinha lugar de destaque na vida 

dos homens e mulheres da vila de Cabeças, isto é, esse tipo de produção foi responsável pelo 

o enriquecimento de muitos homens, e pela manutenção do poderio econômico de capitalistas 

alemães, outros político e uma série de coronéis luso-brasileiros. De acordo com Silza Borba 

as cidades de Cachoeira, Muritiba e São Félix eram responsáveis por grande parte da 

produção de fumo do Recôncavo, eram nelas também que estavam localizadas algumas das 

mais rentáveis firmas manufatureiras de fumo, tal como a Dannemann e Suerdieck. De acordo 

com a autora “o capital isolado da Dennemann, Costa Ferreira e Penna e Suerdieck, abrangia 

a soma do capital de diversos estabelecimentos18”.  A historiadora Alaize Conceição, aponta 

que a Vila de Cabeças cheirava a fumo, em todos os pontos em que fosse possível transitar, 

havia plantações, fumo pendurado nas casas, homens e mulheres trabalhando com o 

beneficiamento deste produto.19 

Além disso, a indústria fumageira na vila de Cabeças foi a responsável por gestar um 

dos “homens mais ricos do vale do Paraguaçu”:  

Aproximadamente 1910, João Altino, passou a desenvolver a atividade de 

comerciante de tabaco, possuindo um dos armazéns mais famosos da região do 

Recôncavo. Sua empresa – João Altino Exportadora de Fumo, fazia o 

beneficiamento e exportava para Alemanha anualmente mais de 50 mil arrobas do 

produto. “O fumo que ele exportava era bom e registrou uma marca que ganhou 

conceito internacional: Clementina”. Possuía um contingente de mais de 100 

                                                           
16 Cf. SILVA, Elizabete Rodrigues da; Fazer Charutos: uma atividade feminina. Dissertação (Mestrado em 

História).  Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2001. p. 43-44 
17I SILVA, 2001. p.54 
18 BORBA, Silza Fraga Costa. Industrialização e exportação de fumo na Bahia 1870-1930. Dissertação 

(Mestrado)- Faculdade de Ciências Econômicas da UFBA. Salvador, 1975. 
19 CONCEIÇÃO, 2015, p.53. 
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empregados, tanto do sexo masculino como feminino.  Os lucros com a exportação 

eram enormes, propiciando um acúmulo de capital extraordinário para Altino, ao 

passo de ser considerado como o homem mais rico do vale do Paraguaçu.20 

 

O coronel João Altino foi considerado o homem mais rico da vila de Cabeças, um dos 

mais ricos do vale do Paraguaçu, foi o responsável por empregar uma série de homens e 

mulheres em seus armazéns de fumo, e isso lhe conferiu uma grande influência política e 

social. Ainda de acordo com Luiz Carlos da Silva, Altino foi um dos primeiros trapicheiros da 

vila de Cabeças, e o responsável por exportar para Alemanha e França em média 50.000 

arrobas de fumo21.  De acordo com Silva os trapicheiros eram: 

Comerciantes atravessadores, representantes dos vários armazéns de fumo e das 

exportadoras, que usavam um sistema de financiamento antecipado, ou seja, 

compravam as safras, antes mesmo de plantar o fumo a preços resumidos, que 

significavam para eles preços baixos e assim logravam todas as suas possibilidades 

de lucro, além dos juros extorsivos praticados neste comércio22. 

 

Além dos trapicheiros, outra figura responsável pelo transporte do fumo e 

movimentação econômica da Vila de Cabeças foram os tropeiros. Esse homens, a partir das 

tropas, montadas por animais quadrúpedes marchantes, tais como: mulas, burros, e alguns 

possíveis cavalos, eram os responsáveis por comercializar mercadorias além de transportar 

alimentos. A figura desses sujeitos se tornaram necessárias a partir do descobrimento do ouro 

na região de Minas, isto é, o terreno daquela região era pedregoso e impróprio para a 

agricultura, e com a descoberta do ouro o contingente populacional aumentou bruscamente, 

dentro desse contexto, os tropeiros acabaram se tornando uma figura essencial, principalmente 

no que toca o transporte de alimentos dos homens e mulheres que foram ocupar as Minais 

Gerais em busca de riqueza23. Na Vila de Cabeças o quantitativo de fumo produzido era 

consideravelmente amplo e, havia a necessidade de escoar o produto de alguma maneira, de 

forma que o trabalho dos tropeiros aparecia como essencial, já que estes eram os principais 

responsáveis por transportar até Cachoeira parte da produção de fumo cultivado no território 

de Cabeças.24  

Além do envolvimento econômico a figura dos tropeiros está ligada aos mitos que 

envolvem a origem do nome e o surgimento da vila, isto é, os tropeiros apareciam como 

importantes figuras no território baiano, além de transportar mercadorias e abrir uma série de 

estradas e caminhos para o sertão esses sujeitos eram os responsáveis pelo povoamento e 

                                                           
20 SILVA, 2004. p. 35 
21 SILVA, 2004.. p.16 
22 Idem. p.44 
23 Cf: PAES, Jurema Mascarenhas; Tropas e tropeiros na primeira metade do século XIX no alto Sertão 

baiano. Dissertação de mestrado. Salvador: UFBA. 2011. p.37 
24 Cf. SILVA, Op. Cit.. p. 28 
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criação de uma série de município e cidades, isto é, durante as longas viagens eles 

costumavam pernoitar em fazendas a beira das estradas, o que posteriormente haveria de 

contribuir para a formação de alguns municípios e vilas, dentre elas a vila de Cabeças. Há de 

se colocar que se tratando do Recôncavo baiano a presença dos tropeiros sempre foi muito 

intensa, isso porque, perpassavam por esse território algumas das principais estradas que 

interligavam o interior e o litoral. 

Silva afirma que Cabeças teria recebido esse nome, por conta de uma chacina feita a 

tropeiros no território que compunha a vila, isto é, suas fontes relatam que alguns tropeiros 

teriam sido assassinados e tiveram suas cabeças enfiadas em estacas a beira da estrada.25 No 

entanto essa não é a única versão que se propõe explicar o surgimento da vila e sua 

nomenclatura, em contra partida ao que aponta Silva, a memorialista Angelita Gesteira 

Fonseca relaciona a origem do nome, também, a um assassinato, mas não de tropeiros, e sim 

de possíveis jesuítas, ou bandeirantes, que transitavam pelo espaço da vila. De acordo com a 

memorialista: 

Em ocasião, em determinado ponto da estrada dos portugueses, foram encontradas 

três cabeças humanas, enfiadas em estacas. Tudo indica que as três cabeças eram de 

portugueses, bandeirantes – talvez até de jesuítas, quem sabe? – ali colocadas por 

índios. Ficou aquele lugar chamado pelos transeuntes de Cabeças, o que faz crer que 

ali era uma estrada de bandeirantes e até pousada de jesuítas, e era uma estrada 

mater. 26 

 

A versão da memorialista, além de apontar os possíveis autores da chacina e os 

possíveis assassinados, dá a entender que os bandeirantes e/ou jesuítas contribuíram para a 

formação da vila. Apesar dos mitos de criação e nomenclatura ter algumas divergências entre 

si, ambas as versões estão relacionadas a assassinatos, esse mito ficou tão enraizado na cabeça 

dos sujeitos que a região recebeu um nome que fazia alusão ao acontecimento, isto é, 

Cabeças. 

 Há de se colocar que desde a formação econômica até os mitos de origem, Cabeças 

está ligada direta ou indiretamente a produção fumageira, e não seria diferente quando se trata 

da emancipação política da vila. É dentro do contexto de ampla produção e exportação de 

tabaco que Cabeças começou a vislumbrar os primeiros raios de interesse no que diz respeito 

a independência política.  

A emancipação política da vila foi altamente influenciada pelo crescimento econômico 

proporcionado pelo cultivo e manufatura do fumo. Em 1959, devido ao considerável valor 

                                                           
25SILVA, 2004. p. 23 
26 FONSECA, Angelita Gesteira; Primórdios e Progressos de Governador Mangabeira. Governador 

Mangabeira: [s.n]. 2000. p.31-32 
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monetário que circulava em Cabeças, por conta do cultivo e produção do tabaco, o governo do 

Estado decidiu instalar uma coletoria de impostos na própria vila, o que acabou inflamando o 

desejo dos moradores pela emancipação. Percebendo que o crescimento da vila era tangente, e 

que havia possibilidades de emancipação, cresceu o desejo para que ela se tornasse cidade, de 

maneira que essa ânsia acabou sendo transmitida até mesmo pelos jornais da região: 

Cabeças e Geolandia pela emancipação. “Formação do município de Governador 

Mangabeira.” 

Em regime de urgência transmitida pela assembleia estadual, o projeto de lei que 

autorizará em breve o plebiscito nos distritos de Cabeças e Geolandia, para consulta 

a seus habitantes a fim de que se constituam em municípios independentes de 

Muritiba.27 

 

Não se pode perder de vista que o anseio pela emancipação, não adivinha apenas da elite 

política e intelectual da época, é bem verdade que esses sujeitos foram aqueles que tomaram a 

iniciativa, bem como levaram essa discussão para as instâncias formais, tal como a Câmara de 

Vereadores do município de Muritiba. No entanto, não se pode negligenciar a participação e o 

desejo das camadas populares dentro desse processo, desejo este que pode ser explicitado a 

partir do resultado positivo no que dizia respeito ao anseio pela emancipação demonstrado 

pelo plebiscito mencionado no jornal Folha de São Félix, mas que também aparece de forma 

mais ativa com a criação do Clube Esportivo e Cultural Independente (CECI). Sobre o CECI e 

seu significado para a emancipação política de Cabeças o historiador Luiz Carlos da Silva nos 

informa que: 

Um dos mais significativos movimento foi a fundação do Clube Esportivo e Cultural 

Independente (CECI), em dois de julho de 1961, objetivando desenvolver práticas 

esportivas e culturais, que culminassem em uma forma de propagar a necessidade 

social de emancipação da Vila. Foi na verdade uma dramatização de um tipo de 

poder, ou seja, colocar em cena a vontade de uma determinada sociedade, 

principalmente aquela da liberdade política.28 

 

 Percebe-se que objetivo do clube era suscitar nos moradores da vila de Cabeças o desejo 

pela emancipação, demostrar que a população estava organizada em torno de um único fim, e 

que era necessário estar unidos para poder alcança-lo.29 Dessa forma, com as várias camadas 

da sociedade organizada em torno de uma mesma finalidade, em 14 de março de 1962, sobre 

a lei de nº 1639, Cabeças conquista sua independência política, e em homenagem ao antigo 

governador da Bahia Otavio Mangabeira, passa a ser chamada de Governador Mangabeira.  

 

                                                           
27 CABEÇAS e Geolandia pela emancipação. Correio de São Félix. São Félix: 1961.Disponivel no Arquivo 

municipal de São Félix:  Estante 45, Caixa 07. 
28  SILVA, 2004, p. 55 
29 Ibid. p. 55-56. 



 
 

22 
 

1.1- QUEM SÃO OS FILHOS TEUS? HOMENS, MULHERES E RELIGIOSIDADE 

NAS TERRAS DE CABEÇAS. 

 

 

Governador Mangabeira teve sua formação cultural e religiosa construída de maneira 

plural e bastante diversificada, e isso se deve ao espaço geográfico e ao contingente 

populacional do local. Como já mencionado no ponto anterior, a cidade de Governador 

Mangabeira localiza-se no Recôncavo Sul da Bahia, área que recebeu forte influência das 

populações indígenas, dos homens e mulheres africanos, que foram escravizados como mão 

de obra , e dos europeus, de forma mais particular, os portugueses.  

A pluralidade sempre foi uma marca forte da construção indentitária dos sujeitos do 

Recôncavo Sul baiano, sobre essa característica a historiadora Rodrigues corrobora nosso 

argumento ao apontar que:  

Mas a frente em direção a Muritiba região era totalmente povoada pelos índios 

Tupinambás que, no período dos três governos gerais, somaram 47 aldeias. Somente 

São Félix, constituiu-se numa aldeia de índios com 20 palhoças habitadas por cerca 

de 200 índios. Porém, logo que o colonizador chegou à região esta população foi 

gradativamente sendo dizimada.30 

 

O processo de dizimação das populações indígenas no território brasileiro, foi bastante 

extenso e significativo, o Recôncavo Sul da Bahia não fugiu dessa realidade, as tentativas de 

escravização dos índios, bem como as várias doenças que os atingiram acabaram dizimando 

boa parte da população autóctone, fazendo com que o número dos indígenas no território do 

Recôncavo caísse drasticamente.   

Houve a presença de padres jesuítas na antiga vila de Cabeças, o que por sua vez indica a 

possibilidade de ter tido, nesse espaço, forte presença de sujeitos indígenas, já que eram esses 

padres os principais responsáveis pela catequização dos autóctones31. Sobre a presença jesuíta 

nas terras de Cabeças, a memorialista Fonseca nos informa que:  

Os portugueses bandeirantes fizeram no local um andorzinho. Os jesuítas fizeram 

uma casa para descansar e, junto, um lugar para oração e um cemitério mais afastado 

do local, onde é hoje nossa igreja matriz. A fazenda Portão era pouso de jesuítas. 

Para confirmar isso, tivemos o testemunho de Aleluia Fonseca, que era uma pessoa 

muito consciente e que morreu muito velha e bem lúcida. Aleluia nos disse que 

quando era criança e morava com seus avós, Aprígio Fonseca e D. Yá, la 

encontraram um altar estragado, tendo sobre ele um missal todo roído de traças. 

Encontraram também um armário de madeira, de mais ou menos um metro e meio 

de altura, amarelo-claro, conservado, simples por fora, tendo uma segunda porta por 

                                                           
30 SILVA, Elizabete Rodrigues da; As mulheres no trabalho e o trabalho das mulheres: um estudo sobre as 

mulheres fumageiras do Recôncavo baiano. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2011. p.98. 
31 Cf. SANTOS, Fabricio Lyrio. Os jesuítas, a catequese e a questão da administração das aldeias no período 

colonial. In: Simposio nacional de História: conhecimento histórico e diálogo social. Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Natal, 2013. 
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dentro, com lindos florões esculpidos na madeira, o que indicava que não era uma 

obra feita aqui, naquela época. 

 

Como já mencionado, os padres jesuítas foram durante o período colonial do Brasil os 

grandes responsáveis pela catequização dos índios, esses religiosos não mantiveram suas 

ações restritas somente a região Sul, ou a região amazônica, segundo Eduardo Hoornaert, 

também o Recôncavo baiano teria recebido entre os anos de 1556 e 1561 os primeiros 

aldeamentos32. Esses aldeamentos eram responsáveis por domesticar os índios, por induzir a 

fragilização da cultura e das crenças religiosas desse sujeitos, a catequização forçada, por 

meio de castigos, repetições e a imposição do Evangelho o que levou, a longo prazo, os donos 

da terra a acreditarem que as crenças dos seus antepassados eram meras superstições ou 

ignorância.  

A presença dos jesuítas em Cabeças reforça a hipótese da forte presença de autóctones 

nessa área especifica do Recôncavo, como propõe Elizabete da Silva, a cidade de São Felix e 

Muritiba, a qual pertenceu até o ano de 1962 o território de Cabeças, abrigava um contingente 

consideravelmente grande de indígenas. Atualmente na cidade de Governador Mangabeira, há 

uma comunidade rural que recebe o nome de Aldeias, que possivelmente, no período colonial 

pode ter sido um aldeamento de povos indígenas, subordinado ao controle dos jesuítas, sobre 

essa hipótese o historiador Alex Brandão propõe: 

[...] são elementos que indicam a possibilidade de jesuítas terem residido na Vila 

de Cabeças e, são evidências que contribuem ainda mais para se investigar que a 

comunidade de Aldeia é originária de um aldeamento indígena organizado com a 

participação de jesuítas interessados em desenvolver o processo de evangelização. 

Ou talvez tenha sido organizada por nativos fugidos da ação dos colonos que os 

exploravam como mão de obra escrava? Ou pelo fato de ter suas terras ocupadas 

por colonos em virtude do desenvolvimento da monocultura da cana- de- açúcar na 

região do Recôncavo?33 

 

Brandão reforça a possibilidade da presença e do possível aldeamento de indígenas, na 

região que hoje é chamada de Aldeias. Segundo o autor, os jesuítas se fizeram presentes 

nessas terras no intuito de catequizar os indígenas que lá viviam, essas possíveis 

catequizações, desencadearam na perda de características culturais e religiosas próprias dos 

povos indígenas, para que fossem incorporados a religiosidade do colonizador, obedecendo a 

regra que vigorou no Brasil durante o período colonial.  

                                                           
32 HOORNAERT, Eduardo. O crististianismo moreno no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1990. p.126 
33 BRANDÃO. Alex Sandro da Conceição. Santos Reis: festa, poder e memória na comunidade rural de Aldeia 

(Governador Mangabeira-Ba 1970-2000). Dissertação (Mestrado em História). Universidade do Estado da 

Bahia: Santo Antônio de Jesus: 2011. p.32 
33 FONSECA, 2000. p.25 
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As memórias de Angelita Gesteira Fonseca, indicam a presença e estadia de padres 

jesuítas na vila de Cabeças, e mais do que isso, indicam a preocupação desses jesuítas com o 

bem estar espiritual do povo, “os jesuítas fizeram uma casa para descansar e, junto, um lugar 

para oração e um cemitério mais afastado do local, onde é hoje nossa igreja matriz”34 (Grifo 

nosso). A morte é considerada um momento importante para os católicos, e para os cristãos de 

maneira geral, o corpo, mesmo depois de morto, é entendido como um espaço sacro e que não 

pode ser maculado, isso por que, esse sujeitos leem o corpo como espaço do Espirito Santo e 

que portanto, deve ser cuidado mesmo depois de morto.   

Sepultar os mortos, além de indicar civilidade de maneira geral, para os cristãos 

católicos sugere amor e cuidado com o próximo “não descuide de sua sepultura”35, Daiane 

Pires Pereira no lembra que os católicos membros de confrarias acreditavam que: “tendo uma 

boa morte cristã, com todos os rituais necessários, chegariam prontos para o juízo final.36” Já  

Candido Costa e Silva aponta que mesmo sem o auxílio do clérigo para cuidar dos mortos, os 

fiéis leigos mobilizavam seus conhecimentos e fé para fazê-lo, de maneira, que Oficio de 

Nossa Senhora, e sempre um artificio recorrido para zelar pelas almas daqueles que já se 

foram37, ambos os autores nos permitem perceber o quanto a questão da morte e o cuidado 

com esta ocupava um lugar de destaque  também no imaginário dos católicos de Gov. 

Mangabeira. 

As memórias de Angelita Fonseca evocam uma preocupação e cuidado por parte dos 

jesuítas com o bem estar espiritual dos homens e mulheres de Cabeças, eles não se 

preocuparam em construir somente um altar para oração, se preocuparam também com o bem 

estar depois da morte, por isso a construção de um cemitério.  

Esses detalhes nos permite levantar a hipótese de que a passagem dos jesuítas na vila 

de Cabeças não foi uma passagem aligeirada e sem intenções, muito pelo contrário, eles 

provavelmente se fixaram na vila e se mantiveram nela, catequizando o povo por um período 

considerável. A presença e constância dos jesuítas nessas terras reforçaram a adesão e 

manutenção da fé católica. 

Quanto a presença negra nas terras do Recôncavo Sul da Bahia, ela deve-se ao processo 

de escravização desses sujeitos e a alta produtividade de cana-de-açúcar e fumo, que 

                                                           
34 Ibid. p.25 
35 Eclesiástico 38. v.16. Bíblia Sagrada. 
36 PEREIRA, Daiane Pires. Prestígio e filantropia: Irmandade de São Benedito e Conferência de São Vicente de 

Paulo em Feira de Santana (1903-1929). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de Feira de 

Santana: Feira de Santana: 2016. 
37 SILVA, Candido da Costa e; Roteiro de vida e da morte: um estudo do catolicismo no Sertão da Bahia. São 

Paulo: Ática, 1982. p.26 
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impulsionou o tráfico para essa região, que foi um dos territórios da Bahia que mais recebeu 

africanos escravizados. Há de se ressaltar que os negros que estiveram presentes nessa região 

eram das mais diversas etnias, dentre elas jeje, nagô e angola38, o que por sua vez deu margem 

para a construção de uma identidade cultural ainda mais diversificada, já que cada uma dessas 

etnias carregavam características muito próprias, que hora ou outra conviviam entre si e 

acabavam, de alguma maneira, se integrando, e dando margem para a construção de uma 

cultura própria e singular, como é o caso do Recôncavo Sul baiano.  

Angelita Gesteira Fonseca, nos dá a entender que a vila de Cabeças também recebeu 

negros e negras escravizados: “Existia também um tronco desse tipo em cabeças, que ficava 

onde está hoje o ‘Brasilia Agro-Comercial Industria Exportação’ na entrada da Rua Oscar 

Fonseca.”39  A memorialista faz menção a um suposto tronco utilizado para açoitar os 

escravizados que desobedecessem aos seus senhores, o que nos leva acreditar que, Cabeças 

também comportou alguns donos de escravizados, o que, reafirma a pluralidade da formação 

do contingente populacional da vila.  

A formação miscigenada da população da antiga Cabeças, revela o quanto a cultura e a 

religião foram caracterizadas por uma série de diferenças. Os indígenas, os negros e europeus 

que se fizeram presentes na vila deixaram marcas de sua cultura e religiosidade, cada um à 

sua maneira. A religiosidade do povo de Cabeças foi extremamente marcada pelo catolicismo, 

sobre essa questão Angelita Fonseca afirma que a Igreja Católica foi a primeira a se fixar 

nessas terras, o que por sua vez, não fugiu da realidade da maioria dos locais e cidades 

brasileiras, que quase sempre, tiveram suas cidades e vilas crescendo em torno dos templos 

católicos40.  

De acordo com as memórias de Fonseca, antes do início do século XX já havia um 

uma pequena capela na vila que posteriormente foi reformada. “Lembro-me que até 1911, 

mais ou menos existia aqui em Cabeças apenas uma pequena capela com uma só porta. Em 

frente da capela, a poucos metros de distância havia um pedestal com uma grande cruz de 

madeira.”41 As memórias de Fonseca podem conter pequenas oscilações temporais, no entanto 

isso não nos impossibilita de perceber o quão antiga é a presença Católica nas terras de 

Cabeças. 

 Nesse mesmo memorial a autora relata com certa melancolia e saudosismo os 

momentos “comunitários” vividos junto a Igreja Católica, o que por sua vez dá margem para 
                                                           
38 SILVA, 2011, p.98. 
39 FONSECA, 2000. p.52. 
40Cf. SILVA, 1982. p. 14   
41 FONSECA, op. cit. p. 52 
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perceber a forte influência que essa instituição exercia na sociedade da época. Essa influência 

aparece de forma ainda mais explicita quando Cabeças foi emancipada em 1962 passando a 

ser chamada de Governador Mangabeira, permitindo que em 1970, após a chegada das irmãs 

da Santa Cruz em terras mangabeirense, a cidade recebesse a sua própria paroquia que teria 

como padroeira Nossa Senhora da Conceição42.  

Conforme o site das Irmãs de Caridade da Santa Cruz, essa congregação foi fundada 

no século XIX na Suíça, pelo frei Teodósio e a Ir. Madre Maria Teresa Scherer, que depois da 

morte do frei assumiu o comado da ordem43. Aqui no Brasil a Congregação chegou no ano de 

1966, período em que a Igreja Católica direcionou um olhar especial para a América Latina, 

fazendo “escolha preferencial pelos pobres”, da Teologia da Libertação. Já em Governador 

Mangabeira a congregação se estabeleceu no ano de 1970 e além de se dedicar a pensar nas 

questões espirituais as Irmãs de Caridade da Santa Cruz também se preocupam com a situação 

social e econômica dos homens e mulheres da cidade, de maneira que estas criaram uma série 

de cursos profissionalizantes, escolas e cooperativas. 

As Irmãs da Santa Cruz, exerceram um papel marcante na vida econômica das 

mulheres da então Governador Mangabeira, de acordo com a entrevista concedida pela Irmã 

Gabriela, a irmã Adélia Sann, sensibilizada com a situação precária de trabalho das mulheres 

charuteiras de Governador Mangabeira, isto é, sendo exploradas e sem ter um local de 

trabalho, minimamente, adequado, tendo estas que sentar no chão em galpões sem nenhuma 

estrutura, resolveu fundar uma cooperativa que tinha por objetivo oferecer melhores 

condições de trabalho e de renda para as mulheres charuteiras e suas famílias44. 

                                                           
42 COMUNIDADE religiosa das Irmãs de Caridade da Santa Cruz. Livro de Tombo da Paroquia Nossa 

Senhora da Conceição 1971-1998. Governador Mangabeira-Ba: 1971, p.2. Secretaria Paroquial da Igreja Nossa 

Senhora da Conceição 
43 HISTÓRIA. Disponível em:< http://www.irmasdecaridadedasantacruz.com.br/historia.html>. Acesso em: 03 

de outubro de 2017. 
44 Depoimento da Ir. de Caridade da Santa Cruz Gabriella di Mauro. Irmã de Caridade da Santa Cruz, Natural de 

Messina-Itália, atualmente moradora do município de Governador Mangabeira. Dara de Nascimento: 20 de 

janeiro de 1953. Entrevista concedida em: 18 de maio de 2017 

http://www.irmasdecaridadedasantacruz.com.br/historia.html
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Figura 1:Fachada da cooperativa de fumo fundada pela Ir. Adelia Sann em 197345 

 

 

Figura 2: Mulheres fumageiras bonecando fumo na cooperativa fudada pela Ir. Adelia Sann46 

 

Acima, na primeira imagem, é possível observar a fachada da cooperativa fundada no 

dia 30 de abril de 1973, pela irmã Adélia Sann, já na segunda imagem podemos notar 

mulheres trabalhando sentada em bancos e em frente a mesas, “manocando” ou “bonecando” 

                                                           
45 Memorial das Irmãs de Caridade da Santa Cruz, 1970. Arquivo das Irmãs de Caridade Santa Cruz. Governador 

Mangabeira – Ba. Imagem cedida por Ir. Gabriella Di Mauro. 
46 Memorial das Irmãs de Caridade da Santa Cruz, 1970. Arquivo das Irmãs de Caridade Santa Cruz. Governador 

Mangabeira – Ba. Imagem cedida por Ir. Gabriella Di Mauro. 
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fumo, em condições de trabalho muito melhores do que a qual estavam acostumadas a lidar, 

ainda nessa imagem, é possível observar ao fundo um pequeno altar em que há a imagem de 

um santo Católico, provavelmente Santo Antônio, o que reforça a hipótese de que o cotidiano 

dessas mulheres, de uma forma ou de outra convivia com  a religiosidade Católica.  

Não podemos deixar de pontuar que as lavouras fumageiras e as fábricas de 

beneficiamento dos produtos acabavam se tornando verdadeiros espaços de sociabilidade e 

troca de experiências, inclusive experiências religiosas. As mulheres charuteiras eram as 

mesmas mulheres que iam até as rezadoras na sexta e frequentavam as missas aos domingos, 

as mesmas mulheres que experimentavam a cura de uma enfermidade por meio de um chá ou 

uma reza recomendado ou feita pela sua rezadora de confiança, e que acabava comentando 

com a colega de trabalho sobre a eficácia do remédio alternativo, e mais do que isso, em 

muitos momentos essas charuteiras eram as próprias rezadeiras, que poderiam, mesmo no 

ambiente de trabalho, recomendar ou realizar uma reza ou benzedura47.  

A pesar da religiosidade ser bastante marcante na vida local, a memorialista Fonseca nos 

informa que não havia um clérigo fixado na vila de Cabeças, e mesmo depois de se tornar 

paroquia esta só recebeu um pároco residente um ano depois em 197148, até esse momento o 

que havia eram visitas periódicas do pároco da cidade a qual a vila de Cabeças era 

incorporada, isto é, Muritiba: “o primeiro padre do arraial chamava-se Olavo Borges de 

Carvalho. Morava em Muritiba e também vinha a Cabeças. Apesar de não ser um bom pastor, 

o povo católico não perdeu sua fé”.49 

A falta de um clérigo permanente e que estivesse em tempo integral acompanhando os 

fiéis pode ter dado abertura a uma religiosidade menos ortodoxa, sem tanto apreço pelas 

formalidades da religião, isto é, possibilitado a população a prática do catolicismo popular, 

que não é cheio de regras e amarras institucionais50 De acordo com Riolando Azzi esse tipo 

de catolicismo foge das amarras institucionais e se afasta do projeto romanizador para se 

apoiar nas crenças e na fé do povo, sendo que os leigos são os sujeitos principais e os 

condutores desse tipo de religiosidade sem depender, necessariamente, de um clérigo oficial 

para a condução das celebrações e atividades. 

                                                           
47Cf. CONCEIÇÃO, 2015.  
48 DECRETO de nomeação do primeiro vigário. Livro de Tombo da Paroquia Nossa Senhora da Conceição 

1971-1998. Governador Mangabeira-Ba, 1971. p.4. Disponível na Secretaria Paroquial da Igreja Nossa Senhora 

da Conceição 
49 FONSECA, 2000, p.54 
50 Cf. AZZI, Riolando. A neocristandade: um projeto restaurador. São Paulo: Paulus, 1994.   
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 É preciso atentar para o que propõe Candido Costa e Silva, isto é, que “um 

cristianismo ‘puro’ e oficial nem os próprios clérigos vivem”51 isso porque ao longo dos anos 

as religiões também vão absorvendo características dos locais em que foram incorporadas, e 

os sacerdotes destas não ficam livre desse processo. Ao lidar com sujeitos plurais as religiões 

também acabam absorvendo pluralidades, pois são os fiéis que dão vida às doutrinas e aos 

rituais. 

Apesar do catolicismo ser predominante tanto na região do Recôncavo Sul quanto nas 

terras da antiga Cabeças, essa não era a única denominação religiosa presente nesses espaços. 

Elizete da Silva lembra que já na primeira metade do século XIX o protestantismo começou a 

ser inserido de maneira mais sistemática no Brasil, o Nordeste, e, de maneira mais especifica, 

a Bahia não ficou de fora dessa realidade, também receberam diversas denominações 

protestantes, tais quais os Anglicanos, Batistas.52 e Presbiterianos esses últimos chegaram na 

região do Recôncavo ainda durante o século XIX53. O jornal Folha de São Felix nos informa 

que a primeira organização da Igreja Batista de São Felix é datada de 194854, neste mesmo 

periódico de 1961, aparecem notas referentes a um congresso semi-anual da Testemunhas de 

Jeová, que teria acontecido durante três dias na cidade de Cachoeira, e que reuniu 

representantes de várias cidades do Recôncavo Sul. Segundo o jornal, o congresso se 

encerraria com um discurso público no dia dois de julho, discurso esse que teria como tema 

“Interesse de Deus nos negócios dos homens”55, o jornal ainda dá a entender que a 

importância direcionada ao discurso deixava os sujeitos da cidade agitados. 

Aparentemente as lideranças dos Testemunha de Jeová, escolheram uma data 

estratégica para a realização do discurso de encerramento do congresso, isto é, o dois de julho, 

uma data simbólica e importante para a Bahia, principalmente para as cidades de Cachoeira e 

São Felix, devido as lutas de independência.  Os festejos dessa data costumavam e ainda 

costumam reunir um conjunto significativo de pessoas nas ruas de ambas as cidades com o 

objetivo de celebrar as lutas travadas pelas heroicas cidades baianas em prol da 

independência. O tema do discurso, “interesse de Deus nos negócios dos homens”, bem como 

                                                           
51 SILVA, 1982. p. 14 
52 SILVA, Elizete. Protestantes na terra de todos os Santos: acordos, disputas e polêmicas. Rio Grande do Sul: 

Mouseion.  v. 17, n. 1, abril, 2014. p.62-72. Disponível em: < 
http://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/Mouseion/article/view/1587/1058>. Acesso em: 01 jun. 2017. 
53 SILVA, Elizete da. Protestantismo em Feira de Santana: algumas considerações. Disponível em:< 

http://www.uesb.br/anpuhba/artigos/anpuh_II/elizete_da_silva.pdf>. Acesso em 23 de janeiro de 2018. 
54  TEMPLO da Igreja Batista inaugurado nessa cidade. Correio de São Félix. São Felix:1972. Arquivo 

municipal de São Félix:  Estante 38, Caixa 22. 
55CONGRESSO das Testemunhas de Jeová. Correio de São Félix, São Félix: 1961. Arquivo municipal de São 

Félix:  Estante 45, Caixa 07. 
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o dia escolhido para a realização deste, nos permite vislumbrar o proselitismo dessa 

denominação protestante, e a pretensão de atingir amplas camadas da população da região.   

Mesmo se tratando da segunda metade do século XX em que a Igreja Católica não 

possui mais a hegemonia absoluta do campo religioso baiano, as notas do jornal Folha de São 

Felix nos dão a oportunidade de vislumbrar que no território do Recôncavo, havia outras 

denominações religiosas que se mantiveram organizadas nessas terras, promovendo atividade 

que influenciavam na vida e no cotidiana das cidades e dos sujeitos.  Cabeças também estava 

envolta na pluralidade de denominações religiosas, Angelita Fonseca aponta que o 

catolicismo não era a única denominação presente na vila, a memorialista coloca que existiam 

nessas terras a presença da Igreja Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus e Adventista do 

Sétimo dia.56 Fonseca não data em seus escritos o período em que ela faz referência a 

presença dessas denominações protestantes em Cabeças, no entanto os seus escritos nos 

possibilita entender que se trata da segunda metade do século XX.  

Além do Cristianismo, as religiões afro-brasileiras se fizeram presentes e se mostraram 

extremamente significativa no que toca a religiosidade da região. O Recôncavo Sul baiano foi 

uma das regiões que mais recebeu escravizados devido ao grande cultivo de cana de açúcar e 

fumo, o que por sua vez possibilitou a formação de uma religiosidade bastante diversificada. 

Toda a região do Recôncavo abrigou uma série de terreiros de Candomblé, esses espaços, 

além de se constituírem como grupos religiosos, eram também espaços culturais e de 

reivindicações escravas, também por conta disso havia um esforço demasiado de repressão ao 

Candomblé57.  

Eduardo Silva, faz menção a três africanos que foram presos em “Cachoeira por 

promoverem batuques, feitiçarias e ações supersticiosas” isso no ano de 1785.58 Já no século 

XX, em 1967, aparece no jornal Folha de São Felix uma nota intitulada de “O Bozo”, em que 

faz referência a rituais do Candomblé que estavam acontecendo ao lado da Igreja Católica, 

nessa nota o autor faz referência ao Candomblé, como “um crime de saúde pública”, mesmo 

depois do fim da criminalização dessa prática, além disso, demonstra a cotidianidade de 

práticas do Candomblé na cidade, ao colocar que no ano de 1958 se havia encontrado um 

outro “bozo” no mesmo local.59 As religiões de matrizes africanas faziam parte da realidade 

                                                           
56 FONSECA, 2000. p. 58 
57 Cf. BRAGA, Júlio. Na gamela do feitiço: repressão e resistência nos Candomblés da Bahia. Salvador: 

EDUFBA, 1995. 
58 REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negociações e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 
59 O BOZÓ. Correio de São Félix. São Félix: 1967. Disponível no Arquivo Público de São Félix. Estante 38, 

caixa 19.  
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sociocultural do Recôncavo Sul, elas ocupavam um espaço considerável no cotidiano e no 

imaginário dos homens e mulheres que circulavam pelas cidades.  

Não podemos deixar de notar, que a presença de Terreiros de Candomblés e Umbanda, 

acabaram marcando formação religiosa da antiga Cabeças. O famoso Terreiro de Pai Nezinho 

do Portal foi fundado em 1932 e de acordo com Luiz Claudio Nascimento, Pai Nezinho foi 

responsável por iniciar uma série de homens e mulheres no Candomblé, ainda de acordo com 

o mesmo autor “A influência de Nezinho do Portão foi tão intensa que ele era considerado 

“gente da família””60.  Já o historiador Silva aponta a presença do Terreiro de Candomblé de 

Pai Leopoldo desde do ano de 1963, Terreiro este que se tornaria bastante conhecido, tanto no 

âmbito nacional quanto no internacional. Sobre esse Terreiro o autor  informa: 

O Terreiro de Pai Leopoldo foi criado em 21 de abril 1963, onde hoje se formou o 

bairro do Portão, município de Governador Mangabeira. A formação está vinculada 

a outro terreiro do senhor Nezinho, descendente de Mãe Menininha, casa que na 

atualidade é comandada pela sua filha a Babalorixá, Mãe Cacho, também é de 

origem ketu.61  

 

Apesar da fundação do Terreiro do Pai Leopoldo, que por sua vez foi filho de Santo de 

Pai Nezinho, ser datada em 1963, um ano depois em que Cabeças, havia conquistado a 

emancipação e se tornado Gov. Mangabeira, Silva nos deixa entender que a relação do Pai 

Leopoldo com o Candomblé antecede o período de formação do seu Terreiro, o que reforça a 

forte influência das religiões afro-brasileiras no território da vila. Fonseca, apesar de dedicar 

um capítulo62 de seu memorial para tratar das religiões que fazem parte do cotidiano da vila 

não menciona em momento algum a presença de Candomblés, Umbanda ou qualquer outra 

religião de matriz afro-brasileira, essa resistência da memorialista em falar ou citar tais 

religiosidades se deve, provavelmente, a representação construída pelo colonizador, que as 

religiões afro-brasileiras dizem respeito a práticas de feitiçarias, ou bruxarias. Ou talvez ao 

fato da memorialista não compreender as religiões afro-brasileiras como religiões, e que 

portanto não teriam razões para ser mencionadas em seus escritos. O memorialista Eurico 

Alves Boaventura fez o mesmo ao narrar sobre as religiões em Feira de Santana, omitiu o 

Candomblé e o Espiritismo, além dos protestantes63.  

                                                           
60 NASCIMENTO, Luiz Claudio dias. “Terra de macumbeiros” redes de sociabilidades africanas na 

formação do Candomblé Jeje-Nagô em Cachoeira e São Felix – Bahia. Dissertação (Mestrado em 

Antropologia). Universidade Federal da Bahia: Salvador: 2007 
61SILVA, Luiz. C. B.; O terreiro de Candomblé de pai Leopoldo (Representações e Simbolismo: 1963-2006). In: 

XI Encontro Nacional de História Oral Memória, Democracia e Justiça, 2012, Rio de Janeiro. Anais Eletrônicos 

do XI Encontro Nacional de História Oral Memória, Democracia e Justiça, 2012. p. 05 
62C.f.  FONSECA, 2000. p.52 
63 Cf. SILVA, Elizete da. O campo religioso feirense: um olhar poético. In: SILVA, Aldo José Morais (org). 

História, poesia, sertão: explorando a obra de Eurico Alves. Feira de Santana: UEFS, 2010 
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Júlio Braga nos lembra que, mesmo na Bahia, os Terreiros de Candomblé passaram 

por um processo de forte repressão e criminalização, isso porque, além de serem lidos como 

lugar de feitiçaria, os candomblés eram verdadeiros espaços de vida alternativa e que 

proporcionava um estilo de vida diferenciado dos outros espaços sociais.64  Segundo o mesmo 

autor, mesmo diante de um processo de tamanha repressão os candomblés da Bahia 

resistiram, e se mantiveram fortes na vida, nos cultos e na mentalidade do povo baiano.  

Não encontramos registros policial ou oficial de repressão aos Candomblés na vila de 

Cabeças, no entanto, por sabermos que o Cristianismo era hegemônico na vila, e que a 

repressão e preconceitos sempre foram uma realidade dentro do Candomblé e das demais 

religiões afro-brasileira, isso por esta ser uma religião majoritariamente de negros, levantamos 

a hipótese de que Cabeças não fugiu à regra de relegar a esta religião o espaço da 

invisibilidade, visto que, apesar de muitos sujeitos comungarem das religiões afro-brasileiras, 

preferiam deixar essa relação subentendida, quando não totalmente escondidas por trás da fé 

Católica, como demonstraram  alguns dos nossos entrevistados:  “Meu Santo de devoção é da 

Igreja sim, (tom de voz mais enfático) mas as vezes nós também pede a Obaloaê, e aos 

Orixás. Se bem não fizer, mal também não há fazer, não é mesmo?”65 depoimentos como 

essas foram recorrentes, e demostram a necessidade que os sujeitos constroem em deixar as 

crenças afro-brasileiras escondidas pelo véu da invisibilidade, essa característica se torna 

ainda mais notável quando a depoente enfatiza a voz para dizer que ela é primeiro devota a 

um Santo da Igreja Católica, e só depois, recorre ao Orixás do Candomblé.   

Os homens e mulheres que compunham a Vila de Cabeças, são frutos da miscigenação 

pela qual passou a vila, e a região a qual ela está localizada, isto é, o Recôncavo sul da Bahia, 

por isso grande parte da população é negra e carrega nos traços e na cultura marcas da sua 

ancestralidade. Observamos que a maioria dos envolvidos como agentes religiosos e veículos 

de religiosidades eram mulheres, sabemos que as mulheres são sujeitos importantes dentro 

dos processos religiosos, para as religiões de matriz africana, que tem uma estreita relação 

com o matriarcado, essa importância se torna ainda mais relevante. Essas mesmas mulheres 

desempenhavam múltiplas funções dentro do espaço social da antiga vila de Cabeças, hoje 

Governador Mangabeira, elas eram charuteiras, lavadoras de ganho, agricultoras, mas além 

                                                           
64BRAGA,1995. p. 20 
65 Depoimento da senhora Rute Santana, professora aposentada. Natural do município Gov. Mangabeira, 

atualmente moradora do município de Muritiba. Data de Nascimento: 08 de dezembro de 1958. Entrevista 

concedida em: 15 de dezembro de 2017 
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disso, eram religiosas, frequentavam a missa, tinha um santo de devoção, eram rezadoras, 

benzedoras, filhas de santo e Ylorixás. 

 

1.2- AS TERRAS EM QUE O SANTO SE FAZ: UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS.  

 

Queimadas é uma pequena comunidade rural localizada na cidade de Governador 

Mangabeira, e que tem seu grupo populacional formado majoritariamente por homens e 

mulheres negros e negras que trazem na sua formação cultural e social alguns traços de 

influência indígena. Como já mencionamos nos pontos anteriores, podemos dizer que essa 

influência se deve ao espaço geográfico em que a mesma está localizada, isto é, o Recôncavo 

Sul baiano de forma macro e de maneira mais especifica, a proximidade, como demonstra o 

mapa abaixo, com a comunidade rural de Aldeias um espaço de forte presença indígena e 

possibilitou a troca de experiências e crenças entre um grupo e outro.  

 

 
Figura 3: Mapa do município de Governador Mangabeira66 

 

 

 

                                                           
66 BRANDÃO. Alex Sandro da Conceição. Santos Reis: festa, poder e memória na comunidade rural de Aldeia 

(Governador Mangabeira-Ba 1970-2000). Dissertação (Mestrado em História). Universidade do Estado da 

Bahia: Santo Antônio de Jesus: 2011. 
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Essa proximidade entre as duas comunidades, proporcionava a troca de ideias, de 

cultura e de crenças.  Saindo de Queimadas é possível chegar à comunidade de Aldeias com 

apenas 30 minutos de caminhada, a comunidade vizinha, se tornava então, um lugar de lazer, 

uma forma de sair do cotidiano da vivência em sua própria casa em busca de novidades em 

conversa com o vizinho e visita a familiares, já que na década de 1970 essa era uma das 

poucas formas que os sujeitos de comunidades rurais das pequenas cidades tinham como 

espaço de lazer e sociabilidade.  

Esse fluxo de pessoas entre as comunidades se tornava ainda mais intenso em períodos 

festivos, tais como: o período natalino, durante a festa dos Santos Reis, que ainda hoje, tem 

uma forte tradição na comunidade de Aldeias67, durante o período dos festejos de Santo 

Antônio, padroeiro de Queimadas, e por fim, durante as festividades juninas que sempre 

ocupou um lugar de destaque dentro da tradição de festas entre as comunidades rurais.  

Queimadas é formada, majoritariamente, por grupos de cristãos de diferentes 

denominações, assim é possível encontrar a Igreja Adventista do Sétimo dia, Assembleia de 

Deus além da Igreja Católica. A maior parte da população se entende enquanto católico e 

comungam dessa fé e dessa tradição na capela da comunidade e em suas casas, diante dos 

altares e oratórios construídos para seus santos de devoção. Segundo os moradores, a pequena 

capela, que tem como padroeiro Santo Antônio, foi a primeira edificação cristã construída na 

comunidade, no livro de notas do senhor José Carlos de Santana, há registros de que ela teria 

sido erguida em junho de 195568. Reside também na memória dos moradores resquícios de 

lembranças de quando a capela teria sido edificada para atender os anseios religiosos da 

comunidade. Nesse sentido a depoente Maria Isabel do Vale69, católica e rezadeira, nos 

relatou sobre o período em que a capela foi instalada:  

Essa daí eu não estou lembrada não, mais a outra tem muitos anos, em 67 já tinha 

uma capela, de santo Antônio mesmo, depois foi que desmanchou e construiu essa 

que tem hoje. Essa eu não lembro quem construiu não, mas a outra foi feita por Zeca 

Pedreiro.70 

 

A depoente Ana Helena Santana71 católica e membro da congregação Irmãs de 

Caridade da Santa Cruz, reafirma a fala de Maria Isabel, ao apontar que antes do mandato do 

                                                           
67 Para saber mais sobre as festas de Santo Reis de Aldeias consultar:  BRANDÃO. 2011. 
68 Livros de Notas do Senhor José Carlos de Santana. Arquivo particular da família 
69 Maria Isabel Santana do Vale. Trabalhadora rural aposentada. Rezadeira, natural do município Gov. 

Mangabeira, atualmente moradora da comunidade de Queimadas pertencente ao mesmo município. Data de 

Nascimento: 19 de dezembro de 1950 
70 Depoimento da Senhora Maria Isabel. Entrevista concedida em: 04 de janeiro de 2014 
71 Ana Helena Santana. Irma de Caridade da Santa Cruz. Ex. coordenadora da Capela de Santo António em 

Queimadas Natural do município de Gov. Mangabeira, atualmente moradora da cidade de São Salvador. Data de 

nascimento: 18 de novembro de 1971.  
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ex-prefeito José Souza de Santana, o que havia na comunidade era uma capela muito menor 

do que a que existe hoje, essa mesma capela teria sido reformada durante o primeiro mandado 

do ex-prefeito supracitado, isto é, a partir do ano de 1983.72 

A capela de Santo Antônio se configurava como um espaço de culto religioso muito 

próximo do universo do catolicismo popular, as trezenas em louvor ao Santo Casamenteiro, 

considerado Doutor da Palavra, ainda hoje acontecem durante o mês de julho, do dia primeiro 

ao dia treze, sendo assim, durante treze dias consecutivos os fiéis da comunidade se reúnem 

na pequena capela para entoar benditos e louvores a um dos santos mais populares da Igreja 

Católica. Os festejos à Antônio é um espaço em que a festa religiosa se mistura com a 

profana, ou seja, como toda a comunidade se faz envolvida nos festejos, as celebrações que 

em sua essência é religiosa, se torna um espaço de fuga do cotidiano, conversa entre os 

jovens, da socialização entre os amigos que não se veem com frequência por conta das 

demandas da vida, de maneira que a celebração religiosa acaba ficando em segundo plano, se 

tornando apenas um pretexto para o encontro de pessoas, em suma, se torna um espaço em 

que o sagrado e o profano caminham lado a lado. 

Além do cristianismo a comunidade de Queimadas tinha em suas terras a presença de 

religiões afro-brasileira tal, a figura da líder e Médium Carmelita que a partir do auxílio dos 

seus Guias, Caboclos e Orixás contribuía para o bem estar físico e espiritual da comunidade. 

Devido a assertividade em seus diagnósticos e receituários a mesmas acabava atraindo para 

sua casa um número considerado de pessoas, em busca de soluções de problemas físicos e 

espirituais.  

Enquanto comunidade rural de cidade do interior, nem Governador Mangabeira, muito 

menos Queimadas contavam com atendimentos médicos especializados, ou que pudessem dar 

conta das demandas da saúde de todo o município, havia um número demasiadamente grande 

de mortalidade infantil, e era difícil se deparar com uma família que não tivesse perdido ao 

menos um filho por conta de problemas de saúde na primeira infância. Sobre essas questões a 

depoente Maria Isabel conta que:  

Tive 13 filhos minha filha, duas barrigas de gêmeos que nasceu, mas não vigou, uns 

outros três também morreu. Sete morreu e seis tão aí criados. Era tanta doença 

naquela época, e nós não tinha como cuidar direito né? tinha que trabalhar e não 

tinha comida para dar direito, aí eles morriam, dois morreu desnutridos, teve 

também os que morreu de sarampo recolhido e sarna, aah era tanta doença que nem 

me alembro direito73.  

 

                                                           
72 Depoimento da Irma de Caridade da Santa Cruz Ana Helena Santana. Entrevista concedida em: 04 de janeiro 

de 2014. 
73 Depoimento da Senhora Maria Isabel. Entrevista concedida em: 04 de janeiro de 2014 
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Como o atendimento médico quase nunca era uma saída por não haver profissionais 

suficientes para dar conta das demandas, as famílias costumavam recorrer as benzenduras, as 

rezas, a imposição das mãos por rezadeiras e sacerdotisas e aos chás das mais diversas folhas, 

na tentativa de livrar os filhos das mazelas que os afetavam e consequentemente, livra-los da 

morte74.  

Assim como a saúde, os meios de subsistência da comunidade eram diminutos, a 

economia sempre foi sustentada, basicamente, pela produção de produtos manufaturados tais 

como mandioca, fumo e laranja. O fumo sustentava a classe trabalhadora e matinha o poderio 

dos homens ricos da comunidade, Gilberto Dias, era um grande latifundiário, empregados e 

rendeiros, os homens e mulheres que trabalhavam para ele, e ocupavam suas terras, podiam 

plantar e morar em seu terreno, e em troca lhe entregava parte de seus lucros com a plantação 

de fumo e demais produtos, dando vida ao sistema de arrendamento de terras75.   

O próprio nome de Queimadas tem sua origem ligada a produção agrícola, isto é, de 

acordo com o que circula no imaginário dos moradores da comunidade, esta teria recebido 

esse nome por conta do demasiado número de queimadas realizadas no território da 

comunidade para a limpeza e retirada das árvores e plantas nativas, dando a possibilidade para 

a produção agrícola. Os transeuntes ao se depararem cotidianamente com essas queimadas 

passaram a identificar o local por esse nome. 

Apesar de Queimadas não contar com uma população demasiadamente grande, é nesse 

espaço rural e de peculiaridades características de interior que podemos observar 

manifestações e imbricamentos religiosos envolvendo as religiões de matrizes africanas e o 

catolicismo, desde a manifestações mais públicas como a participação em rodas de sambas, 

carurus e procissões que trazem no andor o São Roque e no imaginário dos sujeitos o orixá 

Obaluaê, até a manifestações mais particulares como as oferendas nos dias de preceitos e os 

banhos de folhas realizados na intimidade das casas.  

 

2-  “FLOR DO PARAÍSO, ADVOGADO BOM DA PESTE”: CULTO AOS 

SANTOS NA COMUNIDADE DE QUEIMADAS. 

 

 

Não ando no breu e nem ando nas trevas, é 

por onde eu vou que o santo me leva!  

-Carta de Amor, Maria Bethânia  

                                                           
74 Essas questões serão amplamente discutidas no próximo capitulo. 
75 Depoimento da Senhora Maria Isabel. Entrevista concedida em: 04 de janeiro de 2014 
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A pesar do discurso de unidade que a Igreja Católica insiste em empregar, esta nunca 

foi uma instituição homogenia ou unívoca, isto é, sempre existiu nas suas práticas, cultos e 

celebrações, pluralidades e peculiaridades próprias do local e dos agentes que dirigiam as 

atividades religiosas. Nesse sentido, por mais que houvesse um sacerdote tentando ditar o 

ritmo de como essas práticas e atividades deveriam caminhar, os leigos sempre encontram 

formas de forjar seus próprios espaços e devoções dentro da instituição e a partir desses 

espaços conseguiam conduzir uma religiosidade mais frouxa e mais livre do olhar eclesial da 

hierarquia. 

Nesse ponto faz-se necessário diferenciar o papel do clérigo e do leigo dentro do corpo 

da Igreja, para isso lançaremos mão das reflexões de Edilece Couto quando a autora aponta 

que mesmo nos primeiros séculos havia uma distinção entre clérigos e leigos, enquanto os 

primeiros deveriam se dedicar a missão de evangelizar, a servir aos ofícios divinos, dedicar-se 

a contemplação e oração, ter apenas bens comuns além de se manterem celibatário e casto, os 

segundos poderiam possuir bens e estavam autorizados  ao casamento76. Embora tenham 

funções diferentes, ainda de acordo com Couto, a relação entre esses dois grupos nunca foi de 

oposição, pois as suas necessidades se complementavam, isto é, os leigos precisam dos padres 

para as celebrações eucarísticas e sacramentais bem como para mediar as relações entre Deus 

e os fiéis na terra, já os clérigos precisam dos leigos para o pagamento do dízimo e doações, 

portanto é uma relação que se complementa.77  

Apesar das funções entre clérigos e leigos serem bem definidas no campo teórico, 

quando se trata do fazer católico essas funções mudam consideravelmente dependendo do 

espaço e do contexto que esse catolicismo estar sendo vivenciado. Na comunidade de 

Queimadas, por não haver um clérigo permanente os leigos acabaram assumindo e 

coordenado uma série de atividades, principalmente as que se relacionavam com o culto aos 

santos. 

Como já apontado anteriormente, a cidade de Governador Mangabeira mesmo depois 

de ter se tornado paroquia só recebeu um padre  residente no ano de 1970, antes desse período 

a visita do clérigo a cidade aconteciam de maneira mais esporádica e pontuais, se tratando da 

comunidade de Queimadas a presença da hierarquia da Igreja era ainda mais escassa, de 

                                                           
76 COUTO, Edilece Souza. Festejar os Santos em Salvador: regras eclesiásticas e desobediências leigas (1850-

1930). In: II Encontro Estadual de História ANPUH-BA, 2. 2004. Feira de Santana-BA, Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS). Disponível em: < 

http://www.uesb.br/anpuhba/artigos/anpuh_II/edilece_souza_couto.pdf> Acesso em: 10 de dezembro de 2017. p. 

01 
77 Ibid, p. 02 

http://www.uesb.br/anpuhba/artigos/anpuh_II/edilece_souza_couto.pdf
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acordo com o livros de notas do senhor José Carlos, mesmo a capela da comunidade tendo 

sido erguida em junho de 1955 foi somente em dezembro de 1961 que a comunidade recebeu 

sua primeira missa.78  Segundo a Irmã Gabriella Di Mauro a missa é a celebração máxima da 

Igreja Católica, “É onde se celebra a Eucaristia o próprio corpo e sangue de Cristo, portanto 

não há nada mais especial e importante quanto”79, mesmo a missa tendo toda essa importância 

simbólica para a vida da Igreja, somente seis anos após a capela ter sido erguida que na 

comunidade de Queimadas foi oficiada a primeira missa. Ainda de acordo com Sr. José 

Carlos, depois de 1961, Queimadas só voltou a receber a visita dos padres em 196680. É 

necessário pontuar que os eventos e atividades que aparecem no livro de notas supracitado são 

aqueles que fogem do cotidiano local, portanto a presença de clérigos católicos na 

comunidade era algo que fugia da realidade e que de uma maneira ou outro, quebrava, mesmo 

que temporariamente, a lógica de religiosidade leiga. A senhora Nair Fratelis é elucidativa 

quanto a essa questão quando pontua:  

Naquela época a gente só tinha as novenas mesmo, a presença de padre não era 

comum não, padre só de vez em nunca, quando alguém chamava para rezar missa, 

não tinha palestra não tinha nada disso81.   

 

Essa liberdade que a falta de um pároco permanente ofereceu aos fiéis católicos da 

comunidade de Queimadas, possibilitou que esses sujeitos caminhassem livremente pelas 

veredas do catolicismo popular, que é caracterizado por ter uma maior relação e intimidade 

com o culto aos santos, procissões, além de usos de elementos que não são próprios do 

catolicismo romanizado, tais como uso de atabaques e tambores durantes as celebrações 

religiosas82. A falta de um pároco acompanhando a vida religiosa dos leigos de maneira mais 

próxima e cotidiana não é uma exclusividade da comunidade de Queimadas, Silva nos lembra 

que essa é uma característica comum, principalmente, nas comunidades rurais, o autor pontua 

que: “a quase totalidade da população do município vivendo na roça, vive longe de uma vida 

religiosa frequente, presidida e orientada pelo pároco83.”,o que por sua vez é o que acontecia 

em Queimadas, mesmo está se localizando relativamente próxima ao centro, cerca de 4 km, o 

fato de ser uma comunidade rural, em um período que o acesso ao transporte era escasso 

contribuía para que a presença eclesial na comunidade fosse diminuta, quase inexistente.   
                                                           
78 Livros de anotações do Senhor José Carlos de Santana. Arquivo particular da família 
79 Depoimento da Irma de Caridade da Santa Cruz Gabriella Di Mauro. Entrevista concedida em: 18 de maio de 

2017 
80 Livros de anotações do Senhor José Carlos de Santana. Arquivo particular da família 
81 Depoimento da Senhora Nair Pereira Fratelis. Servidora pública aposentada, frequentadora das festas na casa 

da Senhora Carmelita. Natural do município de Governador Mangabeira, atualmente moradora do mesmo 

município Data de Nascimento: 31 de março de 1955. Entrevista concebida em: 16 de dezembro de 2017 
82 COUTO, 2004. p.02 
83SILVA, 1982, p. 19 
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Para além dessas questões, a carência de um Padre que estivesse de maneira continua 

no espaço da capela de Santo António levou os católicos daquela comunidade a fazerem do 

culto aos santos uma forma de manter ativa a vida religiosa da comunidade. A narrativa da 

Senhora Nair Fratelis, pontuada acima, indica que desconsiderando as missas que aconteciam 

em caráter excepcional, os novenários eram as únicas atividades que aconteciam na capela, 

como nesse espaço eram cultuados principalmente Santo Antônio e Maria mãe de Jesus, os 

meses mais movimentados e com maiores atividades religiosas comunitárias eram os meses 

de maio e junho, isso porque, durante o mês de maio, dedicado pela Igreja Católica a Maria, 

as rezas aconteciam desde o dia 01 até o dia 31 de maio, logo após finda-se os louvores a mãe 

de Jesus iniciava-se o trezenario dedicado a Antônio Santo.   

Como já discutimos no primeiro capítulo a comunidade de Queimadas é formada 

majoritariamente por trabalhadores rurais, que chegam a passar cerca de doze horas diárias 

cultivando suas roças ou trabalhando nas atividades agrícolas de outros. Essas atividades 

rurais costumam exigir muito esforço físico, gerando um desgaste muito grande, no entanto, 

mesmo diante dessas condições, os fiéis a Maria e a Santo Antônio acabavam abdicando de 

algumas de suas horas de descanso noturno para se fazerem presentes nos novenários, sobre 

essa questão a Senhora Nair Fratelis coloca que: 

Ah, as novenas costumavam encher, nas novenas de Santo Antônio desde de que eu 

alcancei era sempre cheia. No mês de Maria no início era um pinga, pinga, depois 

que ia juntando mais gente, porque também são 31 dias, e depois a de Santo Antônio 

sempre tinha mais gente84.  

 

De acordo com a fala da senhora Nair os participantes das novenas, e principalmente 

as rezadoras, aquelas mulheres a qual ficava incumbida a missão de iniciar os cantos, benditos 

e ladainhas, costumavam participar diariamente nos 41 dias consecutivos do novenário, isto é, 

os 31 dias dedicados a Maria mãe de Jesus, e os 13 direcionado a Santo António, o que por 

sua vez indica uma relação de amor e devoção significativamente forte dos fieis para com os 

santos devocionais da comunidade. Segundo a depoente Nair Fratelis 

Durante um tempo dona Natália de Nengo que fazia as rezas ai na igreja, sabe? A 

gente não tinha muita missa não, mas no mês de Santo Antônio a igreja enchia, era 

bonito de se vê demais, todo mundo cantando os benditos, ela puxava e o povo 

vinha junto. A gente sempre teve fé que Santo Antônio ia ajudar a gente, é por isso 

que a Igreja enchia tanto, por isso que a gente nunca deixava de rezar85. 

 

                                                           
84 Depoimento da senhora Nair Fratelis, entrevista concedida em: 16 de dezembro de 2017 
85 Depoimento da senhora Nair Fratelis, entrevista concedida em: 16 de dezembro de 2017 
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Conforme Edilece Couto o culto aos santos foi a maneira que os leigos encontraram 

para se apropriar do campo religioso católico86. É a partir dos louvores, novenários, romarias 

que esses sujeitos se mostram mais ativos e presentes dentro do corpo da Igreja, eles saem do 

papel de espectadores e assumem o lugar de coordenadores de puxadores de rezas87, de 

organizadores de procissões e romarias. O depoimento da  entrevistada Nair Fratelis, abre 

espaço para elucidar esse papel mais ativos que os leigos assumiam na comunidade religiosa 

de Queimadas, isto é, a depoente ao nos informar que mesmo não havendo missas periódicas 

na comunidade, o povo não se afastava da fé no santo casamenteiro, continuava participando, 

enchendo a capela durante o trezenario e entoando os louvores e benditos ao Santo, se 

organizando para que a festa em homenagem a Santo António não deixasse de acontecer, 

mesmo sem a presença de um pároco, o que reforça a ideia de que os leigos, a partir dos 

cultos aos santos conseguiam disputar e assumir um espaço dentro do campo religioso 

católico de Queimadas. Nesse sentido, o trezenario em louvor a António, além de ter imbuído 

na sua celebração as questões de fé e amor a um dos Santos mais populares do catolicismo 

brasileiro, trazia como plano de fundo a manutenção do espaço dos leigos na Igreja Católica.  

Sobre essas questões, Pereira é bastante elucidativa aos estudar as Irmandades e 

Confrarias em Feira de Santana, em seu trabalho a autora indica que essas práticas 

devocionais eram formados fundamentalmente por leigos, que se organizavam em torno de 

um ou mais Santos de devoção, sem ter, necessariamente a presença da hierarquia católica 

nesses espaços88. Pereira, ao pontuar essas atividades religiosas, corrobora a ideia de que o 

culto e louvores aos Santos sempre foi um espaço confortável de ressignificações e 

apropriações do sagrado pelos leigos.  

De acordo com a depoente Nair Fratelis, durante a década de 1960, as novenas 

aconteciam de maneira mais livre, isto é, o povo que conduzia de acordo com o que 

aprenderam, de acordo com o que propunha a tradição e os livros de rezas e benditos, no 

entanto com a chegada das Irmãs da Santa Cruz na cidade, na década de 1970, essa dinâmica 

começa a mudar gradativamente, nesse sentido a depoente nos relata que:  

As leituras vieram com as freiras, as freiras começaram a participar, a reunir com o 

pessoal para fazer grupo, foi engajando as pessoas bem leigas mesmo, e ai foram se 

inteirando e ai mudou literalmente os jeitos das rezas, mas antes eram só os hinos, 

Pai Nosso, Avé Maria, Gloria ao Pai, ai vinha a ladainha, é... ladainha, Salve 

Rainha, a jaculatória sempre teve, bendito e  encerrava com o senhor Deus.89  

                                                           
86 COUTO, Op. Cit. p. 02. 
87 Homens e mulheres que costumam conduzir os novenários, escolhendo e introduzindo os cantos e louvores 

entoados.  
88 Cf. PEREIRA, 2016. 
89 Depoimento da senhora Nair Fratelis, entrevista concedida em: 16 de dezembro de 2017 
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A fala da depoente revela que os esforços da Igreja Católica em desvincular o 

catolicismo de uma religiosidade informal, puramente tradicional rodeadas de crenças 

populares também alcançou a comunidade de Queimadas. A intervenção das Irmãs da Santa 

cruz, no sentido de conduzir os fiéis a introduzirem as leituras bíblicas e do missal, criando 

grupos de estudos e mudando “literalmente o jeito das rezas” pode ser lida como uma 

tentativa de aproximar o catolicismo da comunidade de Queimadas do catolicismo entendido 

como romanizado. De acordo com Edilece Couto:  

Durante o século XIX a Igreja Católica brasileira promoveu reformas na formação 

intelectual e atuação do clero, na religiosidade e nos costumes dos leigos. Era 

preciso fazer com que a liturgia oficial prevalecesse sobre as cerimônias externas. O 

catolicismo tradicional – luso-brasileiro, leigo, medieval, social e familiar –, deveria 

ser substituído pelo catolicismo renovado – romano, clerical, tridentino, individual e 

sacramental. O processo ficou conhecido como ultramontanismo ou romanização.90  

 

As tentativas de conduzir as novenas a partir de uma liturgia mais renovada com a 

presença de leitura e reflexões bíblicas, a tentativa de ensinar o povo um catolicismo mais 

romano, clerical e sacramental, como aponta Couto, desenvolvendo atividades de estudos em 

grupos, só apresentou resultado em certa medida, já que os fiéis continuaram conduzindo as 

festas e louvores aos Santos a sua maneira, quando estas eram realizadas em residências 

particulares. Não podemos perder de vista que as Irmãs da Santa Cruz advinham de uma 

realidade religiosa diferente, algumas delas eram italianas e outras alemãs e ao chegarem em 

Governador Mangabeira se depararam com um catolicismo cercado de peculiaridades, 

tradições e crenças das religiosidades africanas e indígenas. Mesmo a tentativa de se inserir na 

realidade católica local, observando as crenças e tentando respeita-las91, em certa medida, 

provocou um estranhamento por parte dessas religiosas, levando-as a inserir modificações, 

mesmo que mínimas, nos cultos realizados pelos leigos.  

A gente reza porque ama Santo António né? Porque ama a Deus também, mas hoje 

em dia as rezas tá diferente, antigamente que era bom, o povo enchia a igreja ai e 

cantava os benditos, a gente fazia as rezas na casa do povo também, ooh minha filha, 

pense em um tempo bom.92 

 

Maria Isabel, ressalta que o culto e louvores aos santo não eram restritos apenas ao 

espaço da capela da comunidade, ao contrário, era muito comum haver rezas e celebrações 

nas residências particulares, essas sempre tinham como mote algum acontecimento especifico, 

isto é, aconteciam para celebrar um aniversário, agradecer por ter alcançado uma graça, para 

                                                           
90 COUTO, 2010. p.67-68 
91Depoimento da Irma de Caridade da Santa Cruz Gabriella Di Mauro. Entrevista concedida em: 18 de maio de 

2017 
92 Depoimento da Senhora Maria Isabel. Entrevista concedida em: 04 de janeiro de 2014 
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pagar uma promessa, o que denota sempre um ar de festividade e gratidão do fiel diante do 

seu Santo de devoção. Ao falar sobre as novenas de Santo António em sua casa, Nair Fratelis 

aponta que:   

Muita gente rezava nas casa, como lá em casa mesmo, rezava as treze noites, ai 

rezava lá em casa mais cedo e depois ia para igreja, rezava por causa de promessa 

né. [...] Eram treze, eu comecei distribuindo, quem queria, eram treze, aí eu dava 

doze e uma era da casa, ai a pessoas levavam bolo, doce, bala, foguete, tocava 

foguete, cada um que queria fazer sua novena mais bonita, virava uma festa, era um 

momento de divertimento também93. 

 

 Conforme Edicele Couto, é comum grupos de trabalhadores, de pequenos bairro e 

cidade se juntarem para cultuar um santo de devoção,94 o que por sua vez é o que ocorria na 

comunidade de Queimadas: “Tinha reza por essas casas tudo minha filha, a gente tudo ia, não 

era só na Igreja não, eu mesma era chamada para rezar em um monte de lugar”95.  Mais 

comum do que rezar para os Santos na capela, era entoar louvores a estes nas residências, em 

que, reunidos, além de celebrar o sagrado, esses homens e mulheres partilhavam a vida, 

conversavam sobre o cotidiano, descansavam do peso do trabalho e aliviavam as dores da 

vida, à medida que conversavam e se divertiam nesses espaços, dessa forma, a devoção aos 

santos também constituía um ambiente de sociabilidade e descontração.  

Tão comum quanto as novenas residenciais, era a presença de pequenos altares e 

oratórios nessas mesmas residências, estes normalmente ficavam localizados em pequenos 

quartos, lugares mais reservados que ofereciam um pouco mais de privacidade diante dos 

olhos daqueles que chegavam, ou na sala principal da residência, onde as imagens pudessem 

ser vistas, frequentemente pelos moradores.  

 

                                                           
93 Depoimento da senhora Nair Fratelis, entrevista concedida em: 16 de dezembro de 2017 
94 COUTO, 2010. P.64 
95 Depoimento da Senhora Natalia. Professor aposentada, rezadeira da capela Santo António de Queimadas. 

Natural da cidade de Governador Mangabeira, atualmente moradora da comunidade de Queimadas no mesmo 

município. Data de nascimento: Entrevista concedida em: 16 de dezembro de 2017.  



 
 

43 
 

 

Figura 4: Altar domiciliar da Senhora Nair Fratelis96. 

 

 

 

Figura 5: Altar domiciliar da família da senhora Rute Santana97. 

Esses pequenos altares ou oratórios sempre eram compostos por mais de uma imagem 

de Santo, vez ou outra tinha em sua composição imagens ou representações de orixás ou 

caboclos, misturando assim, aspectos do catolicismo com aspectos sagrados das religiões 

afro-brasileiras. Nas imagens acima, há na composição do altar apenas santos que compõe o 

universo sagrado Católico, a presença do Santo António em ambas as imagens reforça ainda 

                                                           
96 Imagem do altar domiciliar da família da senhora Nair Fratelis. Acervo particular. Imagem tirada em: 16 de 

dezembro de 2017 
97 Imagem do altar domiciliar da família da senhora Rute Santana. Acervo particular. Imagem tirada em: 15 de 

dezembro de 2017 
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mais a ideia de devoção do povo de Queimadas em relação ao Santo casamenteiro. Além 

disso em ambas as fotos podemos observar a presença da Imagem de Virgem Maria, na figura 

4, além de aparecer a representação dela enquanto imagem esculpida no gesso, aparece 

também um terço, objeto devocional utilizado para as orações e culto a mãe de Jesus, e que 

por sua vez os fiéis leigos costumam demonstrar bastante apego. A presença da vela é outra 

característica bastante presente nos nichos e altares, na figura 4 apensar de não aparecer a 

vela, podemos observar a presença do castiçal, objeto utilizado para apoiá-las enquanto 

acesas. Outra característica que salta aos olhos em ambas as figuras é a presença de mais de 

uma imagem de Santo nos altares, era extremamente comum que os fiéis, além de terem em 

casa os seus santos devocionais adicionassem a esses a ninchos presença de tantos outros 

Santos do panteão Católico, essa talvez, fosse uma tentativa de alargar, tanto quanto possível, 

suas possibilidades de proteção a partir da intercessão dos Santos.  

A de se ressaltar que a relação dos fiéis católicos de Queimadas com a Igreja era 

mediada, principalmente, a partir da relação com os Santos, de maneira que o amor e apego 

por esses santos não se limitava ao espaço da comunidade, era comum que fieis de Queimadas 

se deslocassem para as comunidades vizinhas no período de festas dos seus padroeiros para 

celebrarem e agradecerem ao santo protetor da capela.  Esse transito entre uma comunidade e 

outra era muito comum, principalmente entre os sujeitos da comunidade de Queimadas e 

Aldeias. Os santos padroeiro de Aldeias são os Três Reis Magos a festa e os louvores ao 

Santos Reis tem início no dia primeiro de janeiro e se encerram no dia três do mesmo mês, de 

acordo com Alex Brandão, algumas das atividades que compunha a festa dos santos Reis 

tinha como ponto de partida a comunidade de Queimadas, isto é, o chamado terno do silêncio, 

bem como a lavagem que acontecia no terceiro dia da festa costumavam sair da comunidade 

de Queimadas e seguir para Aldeias98, o que em alguma medida matinha os laços de 

proximidade entre as atividades religiosas de ambas as comunidades, bem como mantinha 

próximo os fiéis católicos do culto ao Santos Reis.  

A devoção aos santos sempre representou um aspecto importante dentro da cultura e 

da religiosidade católica popular, e a partir dessa devoção e práticas sagradas que os homens e 

mulheres se identificam, se relacionam com a divindade, negociam suas dores e angustias a 

partir de promessas e celebram as graças alcançadas com festas e pagamento de devoções.99  

Na comunidade de Queimadas esses aspectos podem ser amplamente observados a partir dos 

                                                           
98Cf. BRANDÃO, 2011. 
99 Cf. COUTO, 2004, p. 02  
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modos de ser católicos dos fiéis da comunidade, isto é, um catolicismo popular, com rituais  

ressignificados e altamente relacionado com o amor e apego aos santos e seus festejos. 

 

 

2.1-  SÃO ROQUE OU OBALOAÊ? O SANTO E O ORIXÁ JUNTOS NO MESMO 

ALTAR.   

 

Apesar da comunidade ter como padroeiro Santo António e de quase sempre as rezas 

que aconteciam nas residências particulares serem destinadas a ele, este não era o único que 

recebia os louvores da comunidade. São Roque, sempre foi bastante cultuado em Queimadas, 

é possível observar, na figura 4 do capítulo dois, a imagem do Santo estampada em um dos 

quadros, no entanto, a devoção a São Roque ia além de ter sua imagem nos altares 

domésticos, era comum haver louvores e rezas para o santo, principalmente nas residências 

dos seus devotos, além, de haver na comunidade, a realização de uma grandiosa procissão em 

homenagem a ele. 

As homenagens rendidas pelos fiéis católicos da comunidade ao Santo Católico em 

muitos momentos se misturavam e se confundiam com as homenagens prestadas ao Orixá 

Obaluaê, de forma que não era raro aparecer durante a narração dos fiéis falas que 

começavam fazendo referência ao Santo e terminavam tratando do Orixá. Conforme Maria de 

Lourdes Siqueira:  

Historicamente os Orixás vêm da África negra. Ali se estabeleceu a diferença entre 

um antepassado e um Orixá, de acordo com o culto exercido, seja ele particular ou 

público. O antepassado da família foi honrado pelos seus em seu próprio espaço. O 

Orixá transcende o círculo da família. Pertence a um determinado povo, que o 

reconhece como ancestral, os adeptos se reúnem ao seu redor, afim de celebrar um 

culto público. Os orixás têm a função de intermediário entre o grupo que representa 

e o Deus supremo longínquo, no qual o referido grupo acredita.    

 

De acordo com o que indica Siqueira as funções dos Orixás do Candomblé se 

assemelham, em certa medida, com as funções dos Santos Católicos, isto é, a Igreja Católica 

bem como seus fiéis, entendem os Santos como aqueles antecessores, que por terem cumprido 

sua missão na terra, merecem ser horados e seguidos, ao passo que a sua função principal 

seria fazer a mediação entre Deus e os homens, tal qual o papel dos Orixás apontada por 

Maria Siqueira. Esses papeis que se assemelham, contribuem para que os fiéis estabeleçam 

essas relações tão intimas entre os Santos e os Orixás ao ponto de em dados momentos, não 

conseguir separar um do outro.  
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Para além dessas questões, se tratando de São Roque e Obaluaê essa relação ainda se 

encontram quando se trata das semelhança na história e nas funções desses dois representantes 

do sagrado.  Isto é, São Roque nasceu na França, filho da nobreza, mas se despoja desta para 

viver uma vida de peregrinação, amor e cuidado pelos mais pobres, Roque viveu em uma 

época em que doenças infecciosas, tal qual a Peste Negra, assolavam e matava em grandes 

quantidade, enquanto estudante de medicina, São Roque dedica parte de sua vida a cuidar dos 

sujeitos infectados com a doença e em dado momento também acaba infectando-se com a 

mesma, para não transmiti-la aos seus próximos acaba se isolando em um bosque e é 

alimentado por um cão, até ser curado por um Anjo. Em decorrência disso, São Roque se 

tornou o santo protetor dos médicos, além de ser o intercessor em caso de doenças, 

principalmente as infecciosas.100 

  Em se tratando do Orixá Obaluaê ou Omolum como também é conhecido, entre tantos 

mitos que cercam esse Orixá, todos convergem quando apontam que este era filho de Nanã, e 

que tinha o corpo coberto de bolbões causados pela pestes. Uma das tantas versões que sobre 

Obaluaê contada pelos Povo de Santo diz que ele teria sido abandonado por sua mamãe Nanã 

em uma pequena gruta perto da praia, quando ela percebe que seu filho havia nascido doente, 

Iyemanjá ao ver a situação que ele se encontrava se compadece, cura-lhe as feridas, 

transformando todas elas em pipocas. Desde então Obaluaê e considerado pelo adeptos do 

Candomblé como o Orixá senhor da vida e da morte, aquele que tem o poder de restituir a 

saúde, mas também de atribuir doenças, por conta disso ele é extremamente temido e 

respeitado101.   

 Devido a essa intima relação com questões de saúde e doença, essas duas 

representações do sagrado costumam ser bastante cultuada e recorridas. A semelhança 

existente entre suas histórias de vida e mitos de peregrinação e cura, levaram os fiéis a 

estabelecer uma relação de interpenetração entre essas duas figuras. De acordo com Roger 

Bastide, as relações de interpenetrações possibilita trocas culturais e religiosas entre diferentes 

grupos, sem necessariamente, haver a sobreposição de um grupo em detrimento do outro, por 

conta disso, não há a necessidade de pontuar a relevância de um grupo em relação ao outro, já 

que essa relevância não existe102.  

                                                           
100 BRUSTOLONI, Júlio J. Vida de São Roque: peregrino de Deus e herói da caridade. Editora Santuário, São 

Paulo: 1992 
101 Cf. SIQUEIRA, Maria de Lurdes. Agô Agô Lonan mitos, ritos e organizações em Terreiros de 

Candomblé na Bahia. Mazza Edições, Belo Horizonte: 1998.  
102 Cf. BASTIDE, 1985. 
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A relação de interpenetração entre o Santo Católico, São Roque e o Orixá Obaluaê 

remete ao período colonial em que os homens e mulheres negros e negras sentiam a 

necessidade de associar suas divindades as figuras sagradas do panteão Católico.103 Essas 

associações e relações sobreviveram longos anos e podem ser observadas na atualidade, 

inclusive na comunidade de Queimadas.  

As relações estabelecidas entre os sujeitos católicos e as religiões afro-brasileira, a 

partir de questões como o imbricamento entre os Santos e os Orixás aparecem bem marcadas 

na fala dos depoentes, ao passo que estes tentam afastar suas práticas das religiões afro-

brasileira, o que pode ser facilmente observado a partir da narração da depoente Rute Santana, 

quando ela narrou:  

O que pai fazia lá era caruru, caruru de matança, só não tinha Mãe de Santo. 

Matança, o que é matança? Era três franga e quatro frango que fazia o caruru, para 

Cosme e Damião e São Roque, e o galo de São Roque, ai ia, fazia o axé, o que é o 

axé? Depositava tudo no chão, entendeu? Fazia aquele altar no chão e de noite fazia 

o caruru, vinha uma pessoa fazer. Mas não fazia com santo, não fazia com santo não 

(ênfase na voz), mas a matança fazia, a matança e o galo de São Roque tinha que ter, 

o prato do Velho.  

Nessa época era assim, fazia a reza de noite depois da reza no outro dia, vinte e 

quatro horas era que a gente tirava o axé, como era que fazia o axé? Levantava tudo 

do chão, cantava, botava na mesa, ai tinha... ai tinha... agora o de São Roque 

ninguém mexia, ele deixava lá, depois de oito dia ia para as águas, ninguém comia, 

o do Velho não, isso ai eu me lembro, me lembro, me lembro.104  

 

A narrativa de Rute Santana possibilita perceber a relação intima que se construiu 

entre os sujeitos católicos e as religiões afro-brasileiras na comunidade de Queimadas. 

Durante a sua fala a depoente sentiu a necessidade de demarcar, em vários momentos, que o 

caruru feito pela sua família não tinha relação com as religiões afro-brasileira, por isso a 

necessidade de repetir constantemente e ser enfática ao declarar que durante a realização do 

caruru não havia a presença de Yalorixás, isto é, as Mães de Santo conduzindo o processo de 

matança. Essa necessidade de posicionar as práticas religiosas de seu pai em um grupo 

religioso que não seja o afro-brasileira, advém do lugar de marginalização, demonização e 

inferioridade a qual o Candomblé foi relegado durante séculos105.  

De acordo com Alaize Conceição, a formação hegemônica católica, o fato de passarem 

a infância e adolescência frequentando a missas, celebrações e introjetando, a partir dos 

discursos, argumentações de negatividade a tudo que se distancie da Igreja Católica106, 

                                                           
103 BASTIDE, 1985. 
104Depoimento da senhora Rute Santana, entrevista concedida em: 15 de dezembro de 2017  
105 Cf. BRAGA, Júlio. Na gamela do feitiço: Repressão e resistência nos Candomblés da Bahia. Salvador: 

EDUFBA, 1995.  
106 CONCEIÇÃO, 2015, p. 78  
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levaram esses homens e mulheres a sentirem necessidade de a todo momento reafirmarem sua 

pertença ao catolicismo a medida que se afastam -a partir do discurso e não das práticas- das 

religiosidades afro-brasileiras.  

Porém, há de se colocar que durante a sua narrativa a Senhora Rute Santana 

apresentou uma série de aspectos que não são próprios do catolicismo, mas que compõe a as 

práticas e rituais das religiões afro-brasileiras, o próprio ritual de ‘matança’, e o ato de 

depositar nas águas dos rios o prato oferecido a São Roque, são elementos que indicam a 

pertença aos rituais praticados no Candomblé. Além disso, em alguns momentos a senhora 

Rute se refere ao São Roque como o velho. O Velho referenciado pela depoente, é como é 

carinhosamente chamado pelos baianos, Orixá Obaluaê ou Omolúm107. Como já pontuado, 

ambos os nomes fazem referência ao mesmo arquétipo, sendo considerado por alguns adeptos 

da Umbanda e do Candomblé como sinônimos, no entanto, a diferença se concentraria no fato 

de Omolúm ser o nome dado ao Orixá em sua versão mais venha, enquanto a nomenclatura 

Obaluaê faz menção a versão mais jovem desse mesmo Orixá108.  

Essa relação de imbricamento religioso, ou como propõe Roger Bastide, essa 

interpenetração cultural, em que aspectos de religiões afro-brasileira e do catolicismo se, 

mesclarem a ponto dos sujeitos envolvidos não conseguirem visualizar a qual dos universos 

sagrado pertence suas práticas, revelam as trocas culturais entre os sujeitos e os lugares que 

estes ocupam, isto é, não é possível que uma religião se mantenha em uma  sociedade 

especifica sem absorver aspectos culturais  peculiares dessa realidade e dos sujeitos que a 

compõe, sendo assim, o catolicismo de Queimadas absorveu aspectos próprios da região em 

que estava localizada, ou seja, o Recôncavo Sul baiano, que como apontado no primeiro 

capítulo, foi um espaço que recebeu muita influência  da cultura dos africanos escravizados 

que povoaram e trabalharam nas plantações de tabaco e cana, que enriqueceram os 

latifundiários da região.  

A devoção a São Roque na Comunidade de Queimadas pode ser observada a partir de 

manifestações ainda mais largas e públicas, era comum haver na comunidade homenagens ao 

Santo e ao Orixá no mesmo espaço. Isto é, havia na comunidade um grandiosa procissão em 

louvor ao Santo promovida pela reconhecida líder espiritual, a Médium Carmelita, tal 

                                                           
107 SIQUEIRA, 1998, p.75 
108 Cf. Ibid. 
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procissão, não tinha nenhuma vinculação com a Igreja Católica109, porém ainda assim, 

conseguia atrair um número expressivo de fiéis110.  

Carmelita dos Santos nasceu em 18 de fevereiro de 1920, e era vista pela população 

local e de territórios adjacentes como uma grande líder espiritual extremamente influente111, 

esta, costumava promover uma procissão em homenagem mutua a São Roque e ao Orixá 

Obaluaê que atraia grandes quantidades de pessoas.  

 Conforme Alaize Conceição, a homenagem mutua a São Roque e ao Orixá Obaluaê 

costumava acontecer no mês de agosto e o número de participante excedia o de 500 fies112. 

Nos depoimentos colhidos os entrevistados apontam a presença de cerca de 1000 pessoas, 

nesse sentido a Senhora Mundinha narra que:  

Tinha a procissão todo ano, dia 16, ela era devota de São Roque mesmo, a procissão 

tinha muita gente, muita gente, (voz arrastadas indicando intensidade) era gente 

mesmo, que ela ia para o Bom Sucesso, quando o andor chegava dentro de 

Mangabeira, que hoje é Mangabeira, o pessoal vinha subindo a ladeira, era quase mil 

pessoas, olha lá se não tivesse mais, era gente. Quando voltava, quando o andor 

chegava aqui, nesse bequinho de Zé Brasil o pessoal vinha lá no riacho das pedras, 

era muita gente, gente, gente mesmo. A procissão dela vinha gente de muitos 

lugares, vinha gente de Umburana, vinha gente de Salvador, Cruz das Almas, 

Jordão, vinha muita gente113.  

 

Assim como dona Mundinha indica, Dona Benedita114, filha de Carmelita aponta que: 

“as vezes o Santo estava chegando aqui e o povo ainda vinha lá no riacho das pedras”115 o 

riacho das pedras referenciado nas duas narrativas se localiza a cerca de 1 km  do destino final 

da procissão, o que por sua vez, indica o número expressivo de participantes, bem como 

aponta o poder mobilizador que a Líder e Médium Carmelita  possuía na cidade de 

Governador Mangabeira, mas também nas cidades circunvizinhas, tais como Cruz das Almas, 

Muritiba, São Felix entre outras.  

 De acordo com as fontes orais, os participantes da procissão não eram apenas aqueles 

pertencentes a casa da senhora Carmelita, havia a grande participação dos católicos que 

acompanhavam e se faziam presentes em todos os momentos da procissão. Ainda de acordo 

com as fontes orais, ao fim da procissão era comum haver uma missa celebrada com o padre 

                                                           
109 CONCEIÇÃO, op. Cit., p.101-102 
110Depoimento da senhora Mundinha, entrevista concedida em: 23 de dezembro de 2017. 
111 CONCEIÇÃO, 2005. p. 97. 
112 Ibid. p. 101  
113 Depoimento da senhora Raimunda do Santos, apelido: Mundinha. Trabalhadora rural aposentada, rezadeira. 

Natural da cidade de Governador Mangabeira, atualmente moradora da comunidade do Torto no mesmo 

município. Data de Nascimento:02 julho de 1938. Entrevista concedida em 23 de dezembro de 2017. 
114 Benedita Oliveira Conceição. Dona de casa, filha da senhora Carmelita. Natural da cidade de Governador 

Mangabeira, atualmente moradora da comunidade de Queimadas no mesmo município. Data de nascimento: 20 

de março de 1953. Entrevista concedida em: 23 de dezembro de 2017 
115 Depoimento da senhora Benedita Conceição, entrevista concedida em: 23 de dezembro de 2017 
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responsável pela paroquia. Faz-se necessário observar que a influência da procissão em louvor 

a São Roque era tamanha e mobilizava consideravelmente o imaginário dos fiéis, que até 

mesmo o clérigo da Igreja permitia e celebrava a missa em louvor ao Santo, que nesse caso, 

estava estritamente ligado a figura do Orixá Obaluaê116.  

Apesar da devoção da líder Carmelita estar intimamente ligada com o senhor São 

Roque e o Orixá Obaluaê, estes não eram os únicos homenageados durante a procissão, havia 

presença de outras imagens e andores a exemplo de Santo Antônio, de acordo com Conceição: 

“as homenagens aos santos de forma pública eram importante vínculo de fé que oportunizava 

os indivíduos à identificação com o sagrado”117, bem como os cultos públicos realizados para 

os Orixás constituem formas de renovar as ligações já existentes entre estes e seus filhos118. 

No entanto para além dessa comunhão e identificação com o sagrado promovida a partir da 

devoção a São Roque e Obaluaê, a procissão também constituía um espaço de sociabilidade e 

de interação entre os homens e mulheres que dela participavam, essa característica fica 

explicita na narrativa de Dona Rute Santana:   

 

Tinha mais imagem, santo Antônio mesmo sempre estava, mas a devoção era São 

Roque, tinha até a música, “a 16 de agosto na terra chegou São Roque, para nos 

livrar dos perigos com divino braço forte.” (Verso cantando pela depoente) isso ai 

era música de Carmelita, direto, até Pio ainda rezava até pouco tempo, aí ela, anos e 

mais anos, anos e mais anos (sinal de intensidade com os dedos) todo ano, eta! era 

bom para a gente comer os doce e voltar, as menina tudo paquerando, era bom de 

mais, (gargalhada).119 

 

A devoção aos santos representou um aspecto importante da cultura e da religiosidade 

católica popular, o imbricamento entre os santos e os orixás também sempre foi uma 

característica passível de observação. Essa interpenetração entre esses dois mundo religiosos 

aconteciam em alguns momentos de maneira mais amena e tranquila, sem que houvesse a 

necessidade dos sujeitos de negarem suas práticas, no entanto, quase sempre, essa relação era 

concebida de forma conflituosa, isto é, com os fiéis afastando, em nível do discurso, 

deliberadamente suas práticas e ações do universo religioso afro-brasileiro. Lizandra Santana 

da Silva, ao discutir o transito religioso dos adeptos do Candomblé para as Igreja protestantes, 

principalmente a Universal do Reino de Deus, evidenciou a relação de repudio que os fiéis, 

antes pertencentes ao Candomblé, passaram a nutrir em relação a este. Silva indica que 

mesmo aqueles fiéis que nasceram dentro das religiões afro-brasileiras passaram a relacionar 

                                                           
116 Depoimento da senhora Nair Fratelis, entrevista concedida em: 16 de dezembro de 2017 
117 CONCEIÇÃO, 2015. p. 101 
118 SIQUEIRA, 1998. p. 45 
119Depoimento da senhora Rute Santana, entrevista concedida em: 15 de dezembro de 2017 
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o universo sagrado do Candomblé e da Umbanda as práticas demoníacas depois de terem 

contato com as doutrinas protestantes a exemplo da Igreja Universal do Reino de Deus120. 

Esses estigmas de demonização das religiões afro-brasileira foram criadas a partir do discurso, 

tanto no meio católico, quanto no protestante, o que por sua vez, levava os homens e mulheres 

a negarem e afastarem qualquer uma de suas práticas do universo afro-brasileiro 

 

3-  “CARMELITA AQUI ERA COMO SE FOSSE UMA DEUSA, AVÉ MARIA!”: 

A IMPORTÂNCIA FEMININA E SIMBÓLICA DA LÍDER E MÉDIUM 

CARMELITA NO CONTEXTO RELIGIOSOS DE QUEIMADAS. 

  
Eu tenho Zumbi, Besouro, o chefe dos tupis. 

Sou Tupinambá, tenho os erês, Caboclo 

Boiadeiro, mãos de cura, morubichabas, 

cocares, zarabatanas, curares, flechas e 

altares 

-Carta de Amor, Maria Bethânia 

 

 

De acordo com Pierre Bourdieu o campo religioso é espaço de disputa em que homens 

e mulheres mobilizam capitais simbólicos para se fazerem perceber e conquistar eficácia e 

poder simbólico. Para o autor, os principais sujeitos desse espaço de disputa são os agentes 

religiosos, sacerdotes e sacerdotisas, leigos e leigas, profetas e profetisas121. O campo 

religioso de Queimadas se constituiu como espaço em que as mulheres apareceram bastante 

atuantes, foram elas as principais mobilizadoras no contexto religioso, isto é, estão no templo 

católico mantendo viva a tradição e louvor aos Santos, mas também apareciam como 

influentes lideres religiosas no contexto das religiões afro-brasileiras.  

Apesar das mulheres serem a maioria na Igreja Católica, estas nunca, ou quase nunca, 

ocupam espaços de liderança, a elas sempre foi relegado os lugares de segundo plano e 

cuidado ou zeladoria, nesse sentido, sempre são catequistas, ministra da eucaristia ou compõe 

atividades da liturgia. Sobre essa questão, Maria José Rosado Nunes nos informa: 

Historicamente, os homens dominam a produção do que é ‘sagrado’ nas diversas 

sociedades. Discursos e práticas religiosas têm a marca dessa dominação. Normas, 

regras, doutrinas são definidas por homens em praticamente todas as religiões 

conhecidas. As mulheres continuam ausentes dos espaços definidores das crenças e 

das políticas pastorais e organizacionais das instituições religiosas. O investimento 

                                                           
120 Silva, Lizandra Santana. Do axé à aleluia: transformações no campo religioso cachoeirano (1980-2007). 

Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de Feira de Santana: Feira de Santana: 2014 
121 Cf. BOURDIEU, 2004.  
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da população feminina nas religiões dá-se no campo da prática religiosa, nos rituais, 

na transmissão, como guardiãs da memória do grupo religioso122. 

 

Apesar dos sistemas religiosos serem alicerçados a partir das decisões e desejos dos 

homens, mesmo com as mulheres sendo a maioria nesses grupos, na comunidade de 

Queimadas essas mulheres disputavam seus lugares mobilizando os capitais simbólicos que a 

sua disposição. As práticas litúrgicas das rezas, dos culto aos Santos eram os principais 

lugares de atuação feminina, nesses e a partir desses espaços essas mulheres se fazem atuante 

na vida eclesiástica católica, e se mostravam como indispensáveis, a exemplo de algumas 

atividades, tais como as novenas, só aconteciam com a presença das mulheres, que rezavam e 

conduziam o novenário. No entanto, quando se trata das religiões afro-brasileiras o lugar que 

a mulher ocupava era melhor definido, mais reconhecido e respeitado, o que não signifique 

que essas mulheres não precisem mobilizar seus capitais simbólicos para disputar o campo 

religioso no qual estão inseridas.  

Ao contrário do catolicismo, as mulheres, dentro das religiões afro-brasileiras, sempre 

ocuparam um lugar de certo destaque, conforme Siqueira:  

No interior das comunidades afro-brasileiras existem presenças masculinas, 

reconhecidas nas funções de zeladores de orixás, pais de santo, babalaôs, egbomes 

de terreiro desempenhando papéis valiosíssimos, mas o que queremos ressaltar aqui 

é a especificidade do papel feminino nessa dinâmica de formação de pessoas, de 

estruturação de saberes que formam seres e imagens e pessoas. As mulheres 

reproduzem nos Terreiros sua condição feminina por natureza concebendo, 

procriando, amamentando, guardando segredo, transmitindo valores, contando 

história dos antepassados, construindo memórias de família, criando modelos de 

referência, reforçando símbolos.123 

 

O papel da mulher nas religiões afro-brasileiras ainda é contornado de muitas 

especificidades, sobretudo no que toca a transmissão do conhecimento e das tradições, nesse 

sentido, essas religiões sobrevivem e se apoiam, muitas vezes, sobre a figura feminina. 

Principalmente a elas foram delegados os papeis da continuidade da religião e da formação 

religiosa das novas gerações.  

De acordo com Teresinha Bernardo, essa relação matrilinear, ou como a autora propõe 

de matrifocalidade, se estabeleceu no contexto escravocrata, isto é, após a promulgação da Lei 

do Ventre Livres as mulheres passam a receber pecúlio, o que possibilita que estas consigam a 

                                                           
122 ROSADO-NUNES, Maria José. Gênero e religião. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 13, n. 2, 

2005, p. 363-365, maio-agosto 2005. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2005000200009>. Acesso em: 28 de 

dezembro de 2017.  
123 SIQUEIRA, Maria de Lourdes. “Gênero e Racismo”. In: SABOYA, Giberto Verne (Org.). Anais de 

Seminários Regionais Preparatórios para a Conferência Mundial contra o racismo, discriminação racial, 

xenofobia e intolerância correlata. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria de Estado de Direitos Humanos. 

2001. 
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liberdade antes dos homens. Sobre essa questão Bernardo informa que “as crianças nascidas 

no pós-Ventre-Livre tornaram-se uma ameaça tão grande aos senhores que a possibilidade de 

pecúlio para a mãe-escrava simplesmente suavizava o pânico e o prejuízo do senhor”124 essas 

novas relações estabelecidas após a Lei do Ventre Livre permitiu que as mulheres 

conseguissem sua liberdade antes dos homens, a partir da compra da carta de alforria, isso por 

sua vez, deu vazão para que se estabeleça novos modelos de família, em que as mulheres 

aparecem como as lideres, além de possibilitar que estas também dominem os os saberes e os 

mistérios  no contexto das religiões afro-brasileiras.  A relevância dessas lideres religiosas, 

ultrapassa o espaço do sagrado e em muitos momentos desembocou, no âmbito social, isto é, 

elas passaram a exercer influência e liderança no contexto da sociedade em que estão 

inseridas.  

Discutir sobre os modos de ser Católico na comunidade de Queimadas, perpassa, 

inevitavelmente, pelas relações que esses fieis estabeleciam com as religiões afro-brasileiras, 

principalmente a partir da figura da líder e médium Carmelita. Falar sobre Carmelita Pereira 

dos Santos no contexto da comunidade de Queimadas, é evocar o nome de uma mulher preta, 

que durante muitos anos trouxe acalento para as dores físicas e espirituais daqueles e daquelas 

que a procuravam. Por isso, até os dias de hoje perguntar sobre a Senhora Carmelita em 

Queimadas produz na voz de quem fala um ar sentimento de nostalgia, satisfação, gratidão e 

reconhecimento a figura desta mulher.   

De acordo com Conceição, Dona Carmelita nasceu nas terras da antiga Cabeças- hoje 

Governador Mangabeira- no ano de 1920, cresceu e se criou na comunidade de Queimadas, 

onde se tornou mãe de seis filhos125. No campo religioso dona Carmelita costumava exercer 

uma influência significativa, principalmente a partir de suas práticas e atividades curativas, 

lançando mão do auxílio dos Caboclos e Orixás. De acordo com Benedita Conceição, filha de 

Dona Carmelita, esta havia sofrido muito antes de aceitar o dom que recebera, nesse sentido 

dona Benedita narra que: “é um dom né? eu sei que ela contava que ela sofreu muito, que ela 

não queria, que ela não queria, aí que ela só ficava doente, doente, doente, até que ela 

resolveu aceitar, porque é muita responsabilidade né?126”  

A senhora Benedita se mostrou uma tanto quanto resistente, ao relatar como sua mãe 

teria recebido seu dom, oferecendo poucos detalhes sobre essa questão, no entanto a partir da 

fala da depoente, é possível identificar o relato do sofrimento do corpo antes de Dona 

                                                           
124 BERNARDO, Terezinha. O Candomblé e o poder feminino. REVER. n.2, ano 5, 2005. 
125 CONCEIÇÃO, 2015, p. 150 
126 Depoimento da senhora Benedita Conceição, entrevista concedida em: 23 de dezembro de 2017 
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Carmelita aceitar esse dom. Conforme Maria Helena Cosme citada por Conceição, dentro do 

contexto das religiões afro-brasileira é muito comum haver a revelação de um dom 

principiado por uma doença, o que por sua vez, foi o que teria acontecido com a senhora 

Carmelita127.  

Apesar da resistência inicial, Dona Carmelita resolveu aceitar o dom, passando a 

dedicar sua vida a práticas caritativas e filantrópicas atendendo pessoas da cidade de 

Governador Mangabeira e de varia regiões adjacentes, sendo que o reconhecimento em torno 

de sua figura, por diferentes grupos religiosos, perdura até a atualidade:  

Até hoje o povo fica falando dela por ai, é até hoje umas meninas ai do Buraco que 

são evangélicas, ai um dia vieram aqui visitar ela, na época que ela ficou doente, 

dizendo: “Oh dona Carmelita minha mãe não levava a gente no medico não, trazia 

era aqui quando a gente era pequena, a senhora que cuidava da gente”, eu ainda 

fiquei assim, abismada né, porque é evangélico, mas ela reconheceu, e não era 

evangélico ignorante, porque quando é ignorante não quer nem saber, não fala 

não128.  

 

A figura de Dona Carmelita é tão marcante e emblemática no imaginário dos homens e 

mulheres de Queimadas e região que até mesmo grupos religiosos protestantes, que 

comumente mantem uma distância, e até mesmo costumam demostrar certo repudio a tudo 

que se afaste da ética e da doutrina protestante, condenando como feitiçaria ou coisas 

demoníacas129, entendem e reconhecem a importância da líder Carmelita.  

Ainda sobre o reconhecimento e a importância dessa, a senhora Mundinha se mostra 

bastante enfática e entusiasmada durante seu depoimento ao narrar:   

O pessoal que sempre andava na casa dela, foi um pessoal que nunca teve o que falar 

dela, e até hoje o pessoal fala, igual a ela não existe! eu penso que aqui nessa região 

não existe, só se for por fora, não sei porque... mas aqui nessa região igual àquela 

não existe, igual a ela, não! Porque se ela disse assim, se fosse uma pessoa na casa 

dela e ela dissesse assim: você vá no homem do anel, que já sabe que é o médico, e 

depois você venha cá, ela passava o remédio e mandava ela ir para o médico, e dizia 

olhe, depois você venha cá, o remédio que o médico passava, quando chegava cá era 

o mesmo que ela passou. Igual àquela acho que, pode existir porque o mundo é 

grande, o mundo de Deus é grande, mais igual àquela eu penso que não130.  

 

 Em ambas as narrativas Dona Carmelita aparece como uma mulher que ao 

desenvolver suas atividades costumava ser extremamente assertiva, de maneira que recorrer a 

medicina institucionalizada, a partir da consulta medica, se tornava totalmente dispensável, ou 

quando estas aconteciam, de acordo com o depoimento de Dona Mundinha, era apenas para 

comprovar o receituário já indicado pela médium. Por conta dessa sua capacidade de acertar 

em seus diagnósticos esta líder acabou ganhando fama e atraindo pessoas da comunidade e 
                                                           
127 CONCONE, 2001. Apud. CONCEIÇÃO, 2015. p.151 
128 Depoimento da senhora Benedita Conceição, entrevista concedida em: 23 de dezembro de 2017 
129 Cf. Silva, 20014. 
130 Depoimento da senhora Mundinha, entrevista concedida em: 23 de dezembro de 2017 
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das adjacências. Na tentativa de explicar o número significativo de procura as consultas com 

sua mãe, dona Benedita aponta que: “Se ela era muito procurada por isso que ela... então ela 

acertava com todo mundo, por isso que ela era muito procurada, Jordão, Cabaceiras, esses 

lugares tudo, essa região toda aqui, todo mundo vinha procurar ela131.” 

Por conta desse dom e dessa capacidade de acertar, construiu-se sobre a figura de dona 

Carmelita a imagem de uma mulher forte e que detinha um dom inigualável no espaço do 

Recôncavo. Para além disso, em um período em que a medicina institucionalizada era de 

difícil acesso, principalmente para as comunidades e sujeitos pobres de cidades interioranas, 

como era o caso de Governador Mangabeira, a presença de mulheres que detinham dons como 

o de Dona Carmelita representava fios de esperanças para aplacar as dores e os sofrimentos 

dos mais pobres132. A esperança depositada nas previsões da médium podem ser percebidas 

em algumas depoimentos:  

Muitas vezes o povo chegava aí, vinha de manhã cedo, chorando aí ficava aí sentado 

do lado da casa esperava ela levantar, aí ela levantava, tomava banho, tomava café, 

dava café a pessoa ai ela ia preparar, como é? Atender a pessoa. Muita gente nem 

tinha dinheiro para comprar remédio, ai ela ensinava o chá, e muitas vezes quando 

era caso de remédio, tomar remédio assim comprado, dava dinheiro, ela dava o 

dinheiro para a pessoa comprar o remédio, ela ajudou muita gente, tem gente ainda 

hoje que ainda chora, de tanto que ela ajudou o povo133. 

 

As práticas filantrópicas da líder Carmelita davam vazão para que os fiéis e aqueles 

que careciam de auxilio em questões físicas e espirituais fizessem de sua casa e de sua figura 

refúgio nos momentos de desespero, por conta disso, era comum desde as primeiras horas da 

manhã a presença de pessoas querendo se consultar com a mesma, segundo fontes orais, dona 

Carmelita costumava fazer atendimento em todos os dias da semana:  

Ia muita gente, a casa dela era de domingo a domingo, você podia chegar lá cinco 

horas da manhã que ela estava deitada, e já tinha gente naquele varandado sentado 

de ponta a ponta, tinha dia dela trabalhar o dia todo, nem tempo de tomar um café, 

as vezes quem levava um café para ela assim, era aquela pessoa que morava com ela 

que já foi também, aí levava um cafezinho para ela, qualquer coisa porque, nem 

tempo de ela, as vezes tinha vez assim que ela levantava para almoçar correndo, as 

vezes porque vinha muita gente de longe, tinha muita gente de Umburana, queria ser 

atendido para ir embora, muita gente de Paulo Afonso, muita gente mesmo, de 

vários lugares, Capim Grosso, vinha gente mesmo de vários lugares, muita gente na 

casa dela, porque eu andava lá direto, então tinha dia que eu chegava lá, as vezes 

passava o dia, tinha alguma coisa para fazer, passava o dia vinha muita gente134.  

 

O número demasiado de pessoas na casa da senhora Carmelita é uma característica 

que aparece em todas as falas dos entrevistados, sua fama e influência foi algo que marcou 

                                                           
131 Depoimento da senhora Benedita Conceição, entrevista concedida em: 23 de dezembro de 2017 
132Cf. CONCEIÇÃO, 2015.  
133 Depoimento da senhora Benedita Conceição, entrevista concedida em: 23 de dezembro de 2017 
134 Depoimento da senhora Mundinha, entrevista concedida em: 23 de dezembro de 2017 
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sua história de vida, e que por conseguinte deixou marca na vida daqueles que passaram por 

ela. Há de se colocar que o perfil dos sujeitos que costumavam frequentar a casa de dona 

Carmelita variava, tendo desde figuras públicas, como políticos e autoridades policiais, até 

aqueles sujeitos mais carentes e necessitados. No entanto, devemos apontar que as fontes orais 

indicam que a maioria dos frequentadores da casa de dona Carmelita eram mulheres negras, 

pobres e que se declaravam católicas.   

Dona Carmelita dos Santos, se declarava católica, e de acordo com o depoimento de 

dona Mundinha, costumava participar e encaminhar rezas e louvores aos santos, nesse sentido 

a depoente aponta que:  

Quem mais rezava era eu, era Alzira e Carmelita daqui, Carmelita rezava muito, 

aliás eu comecei rezar ao momento dela, ela tava novinha quando eu cheguei para 

cá, ai Alzira rezava, ela rezava, então eu acompanhava elas, depois eu comecei a 

rezar sem elas135. 

 

Como já discutido no capítulo anterior o culto aos Santos foi a prática devocional em 

que o catolicismo leigo mais se faz presente e atuante, também nesse espaço, que, de acordo 

com a narração da senhora Mundinha, Carmelita se posicionou enquanto católica. Apesar de 

se entender como católicas, para a realização de suas consultas e previsões a médium 

costumava contar com o auxílio dos Caboclos e Orixás. A narração da depoente Rute Santana 

indica que:  

 Boaiadeiro, Oxossé, Ogum de Lê, que eu me lembro desse nome,Yemajá, Sultão 

das Matas, que tu sabe que é esse mesmo, esses Caboco aqui, que eu me lembro 

disso ai oh, que dizia assim; “Hoje quem estar trabalhando aqui é Surtão das Matas 

minha filha”, ai dizia assim: É Ogum de Lé, ai se quisesse escolhia os dias de acordo 

com o Caboco, porque tinha os dias, tinha os dias certinho136” 

 

A fala da depoente indica elementos e divindades de universo religioso de matriz 

africana, de maneira que é possível identificar as presença dos Caboclos, que são divindades 

presentes na Umbanda, bem como os Orixás, que por sua vez, compõem o panteão sagrado do 

Candomblé. No entanto, de acordo com as fontes orais, os Caboclos eram as divindades 

principais na casa da Senhora Carmelita, sendo que Boiadeiro, era o Caboclo que mais estava 

presente. Dona Mundinha indica em sua narração, que, apesar de haver a presença de várias 

divindades “Boiadeiro era o Caboclo que mais trabalhava”137. Como o próprio nome indica, 

Boiadeiro, é um Caboclo que faz referência aos homens que costumavam conduzir as boiadas, 

que por sua vez, seria dotados de grande força, coragem e sabedoria.   

                                                           
135 Depoimento da senhora Mundinha, entrevista concedida em: 23 de dezembro de 2017  
136 Depoimento da senhora Rute Santana, entrevista concedida em: 15 de dezembro de 2017  
137 Depoimento da senhora Mundinha, entrevista concedida em: 23 de dezembro de 2017  
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De acordo com Emannuelle Kadya Tall os Caboclos são considerados os primeiros 

donos da terra, eles são dotados de sabedoria e conhecimento, além disso, estes são 

caracterizados como seres de extrema “autoctonia, ancestralidade, sabedoria ecológica e de 

grande teimosia o que fazem deles um intermediário privilegiado nas relações humanas com 

as forças do além138.” Essas características, principalmente as que dizem respeito a grande 

sabedoria ecológica, devem ser consideradas importantíssimas para os receituários da senhora 

Carmelita, já que as soluções indicadas por ela vinham, principalmente, a partir do uso de 

folhas na feitura de chás e banhos, ou ainda, a partir de rituais que envolvia elementos da 

natureza, sobre essa questão Pierre Verger aponta que o uso das folhas podem ser usadas tanto 

em caráter medicinal, quanto em caráter mágico religioso139.   

A caridade bem como a mediunidade são elementos que aparecem como de extrema 

importância dentro das doutrinas umbandistas140, elementos estes que podem ser identificados 

nas atividades realizadas pela médium Carmelita. A narrativa da senhora Rute demonstra  

elementos fortes de mediunidade, nesse sentido a depoente narra que:    

Eu fiz consulta quando nasceu meus gêmeos, porque a menina nasceu doente, e ai, 

Bel na época me chamou para ir lá, eu tinha feito uma promessa, aí eu fui, quando 

chegou lá quem desceu foi Boiadeiro, porque lá manifestava nela o Boiadeiro[...]. Ai 

o santo, me lembro como hoje: ” minha filha, a menina não é sua, a menina é de 

Iemanjá, ele é seu, vai dar muito trabalho, me falou isso, ele vai lhe dar muito 

trabalho, vai lutar muito, agora ele é seu, agora ela não. Aí foi quando eu fui para 

casa preparada porque eu sabia que a menina ia morrer, ela nasceu, dia 02 de 

novembro de 79 e morreu no dia 05 de janeiro de 80, não durou nem três meses. Eu 

me lembro que ela falou, vai minha filha, vai para casa, vou passar um banhozinho, 

o caboco que disse, ele escrevia as receitas com as próprias letra dele, se prepare, ele 

vai ser seu, você vai lutar muito, e realmente eu lutei muito, e ela, ela é da dona das 

água, lembra que você fez uma promessa para dona das aguas? então pronto141.  

 

Durante sua narrativa dona Rute Santana ainda aponta a presença de seções na casa da 

senhora Carmelita: “tinha também as reuniões dela, reunia todos os filhos dela, mesa branca, 

era toda quarta feira ou era todo domingo, mas eu nunca fui não142” assim como a caridade, e 

a mediunidade a realização de seções é um elemento indispensável nos centros 

umbandistas143. A partir da narração da senhora Rute Santana percebemos a presença desses 

três elementos característicos da Umbanda, para além disso, pontuamos ao longo do capítulo 

aspecto do universo Católico e do Candomblé presentes na casa da Senhora Carmelita, nesse 
                                                           
138 TALL, Kadya Emannuely. O papel do caboclo no Candomblé baiano. In: Carvalho, M.R. & Carvalho, A. M. 

Índios e caboclos: a história recontada, Salvador: EDUFBA. 2011. 
139 VERGER, Pierre Fatumbi. Ewé: O uso de plantas na sociedade Iorubá. São Paulo: Companhia das letras: 

1995. P.69 
140 Cf. ORTI.Z, Renato. A Morte Branca do Feiticeiro Negro: Umbanda e sociedade brasileira. 2ª edição. São 

Paulo: Editora Brasiliense, 1999.  
141 Depoimento da senhora Rute Santana, entrevista concedida em: 15 de dezembro de 2017 
142 Depoimento da senhora Rute Santana, entrevista concedida em: 15 de dezembro de 2017 
143 Cf. ORTIZ, Op.cit.  
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sentido esses três universos religiosos, que apesar de dialogar entre si, apresenta diferença 

marcantes, convivem de forma harmoniosa dentro do mesmo grupo religioso.  

Outra característica observável durante a narrativa dos depoentes é a necessidade de 

localizar as atividades e práticas exercidas pela senhora Carmelita em um espaço distante, ou 

totalmente dissociado as religiões afro-brasileiras. Aparentemente, para os sujeitos 

entrevistados, parece ser mais confortável conceber a suas relações com a médium e suas 

atividades se forem entendidas somente como atividades caritativas e filantrópicas, por 

questões como essas era comum ouvir durante as narrações que:  

A consulta dela era assim, era um copo de água e ali você dava seu nome é ali agora 

ela já dizer o que poderia ser, o você tinha que fazer, o que você não tinha que fazer. 

Era aquela consulta simples, não era consulta de jogar búzios, consulta de jogar 

baralho, era um copo de água em cima de uma mesa, aí agora ela ia lhe explicar o 

que você tinha necessidade de fazer, o que você precisava, o que você não 

precisava144 

 

Depoimentos como a da senhora Mundinha apontando, a simplicidade das consulta e 

mais do que isso, sendo enfática ao dizer que não existia jogos de búzios ou qualquer outra 

prática próxima ao universo afro-brasileiro era recorrente durantes as narrativas sobre as 

consultas com dona Carmelita. Levantamos a hipótese de que falas como essas são comuns 

pois admitir a relação das atividades realizadas pela médium com práticas e rituais afro-

brasileiros seria extremamente conflituoso, já que os depoentes entrevistados se declaram 

católicos e por mais que o universo do catolicismo popular seja um espaço alargado de fé, 

ainda assim não admite, não sem conflitos, a relação com outras religiosidades, especialmente 

com o Candomblé, secularmente condenado como feitiçaria. 

Para além dessas questões, como já pontuamos no capítulo anterior, o processo de 

demonização, subalternização e criminalização das religiões afro-brasileiras, contribuiu para a 

construção e o enraizamento de um estigma, de negatividade em torno dessas religiões, o que, 

por sua vez, leva os sujeitos a alimentarem certos preconceitos em relação a estas ao tempo 

em que tentam se afastar o máximo possível desse universo. 

As fontes comprovam que a relação da comunidade de Queimadas com dona 

Carmelita era de extrema admiração e confiança: “não existia doutor para a gente carregar, 

carregar assim: fulano tá sentindo isso e aquilo vamos levar lá em carmelita, e resolvia, 

passava os banhos os remédios e resolvia”145 Depoimentos como a citado a cima  foram 

recorrentes durante  as entrevistas. Os mais diversos grupos religiosos, incluído os católicos, 

                                                           
144 Depoimento da senhora Mundinha, entrevista concedida em: 23 de dezembro de 2017. 
145 Depoimento da senhora Rute Santana, entrevista concedida em: 15 de dezembro de 2017 
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viam na figura da médium a imagem de uma mulher que a partir do seus dons, representava a 

solução dos problemas, principalmente das camadas populares. 

Decorrente de suas atividades filantrópicas e de seus dons de mediunidade a senhora 

Carmelita acabou se constituindo como uma figura importante não só no campo religioso de 

Queimadas, isto é, ela era respeitada e reconhecida em toda a região do Recôncavo e 

adjacência: “Carmelita aqui era como se fosse uma deusa, Avé Maria! eu lembro que ela era 

tão respeitada que uma vez teve uma aniversário dela que o povo se empolgou tanto que 

cantou o hino nacional, eu era menina mais eu lembro146.” As fontes orais indicam de maneira 

explicita o quanto a Médium Carmelita tinha prestigio e respeito na comunidade. Ainda hoje, 

sobrevive no imaginário da comunidade a imagem de força e caridade, indicando que os 

longos anos cuidado dos males do corpo e do espirito dos moradores da comunidade e região, 

foram de extrema importância, inclusive, para a sobrevivência de alguns.  

 

3.1- “A IGREJA TEM DIFERENTES MENTALIDADES, AGORA A ATITUDE DA 

IGREJA E DE NOS INSERIRMOS”: O OLHAR INSTITUCIONAL DA IGREJA 

CATÓLICA DE GOV. MANGABEIRA SOBRE AS PRÁTICAS DE REZAR.  

 

 

O uso de folhas juntamente com profissão de palavras sagradas era algo comum em 

comunidade rurais de cidades interioranas, Queimadas não diferia dessa realidade, em um 

local em que a medicina institucionalizada não chegava, principalmente para os mais pobres, 

as rezadeiras eram extremamente solicitadas como um meio de cura alternativo, considerado 

altamente eficiente. De acordo com Conceição: 

 As benzeções se apresentam, nesse arsenal medicinal, como importante veículo 

condutor dos indivíduos à saúde, uma vez que o conjunto de técnicas, rezas, orações 

e gestos associados à fé dos executores das benzeções e daquele que as recebe, 

contribui para extirpar as doenças do corpo, ou seja, a descrição corresponde as 

práticas de cura147. 

 

Mediante a crença de que o uso de folhas, associado a profissão de palavras sagradas era 

realmente eficiente para curar os homens e mulheres das enfermidades do corpo, era comum 

que os mangabeirenses tivessem um rezadeira de confiança, aquela à qual se poderia recorrer 

em caso de necessidades. Essas mulheres, além de serem solicitadas para as práticas de cura, 

costumavam ser bastante respeitadas e ouvidas como conselheiras, o que por sua vez 

demonstra a importância simbólica que elas desempenhavam comunidade. Sobre essa 

questão, dona Mundinha narra com ar de saudades que: “Ah eu me alembro, que naquela 

                                                           
146 Depoimento da senhora Nair Fratelis, entrevista concedida em: 16 de dezembro de 2017 
147 CONCEIÇÃO, 2015, p.65 
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época o povo vinha aqui a gente rezava, dava conselho ao povo e todo mundo ouvia, hoje tá 

tudo mudado, tudo mudado, o mundo se modernizou. Falava era assim oh: ‘procura fulana, 

que é rezadeira, procura fulana lá’.”148 O depoimento de dona Mundinha é elucidativo a 

medida que ela dá a entender que o espaço que elas, as rezadeiras, ocupavam dentro da 

comunidade de Queimadas, não dizia respeito apenas ao papel de curandeiras, sendo 

solicitada apenas quando havia doenças acometendo o corpo, estas costumavam ser 

conselheiras e eram ouvidas e respeitadas, enquanto mulheres que resguardavam em si 

sabedoria, e a senioridade característica das religiões de matrizes africanas. O que revela a 

importância e o poder simbólico que essas mulheres detinham, isto é, a partir das rezas e do 

papel de agentes religiosas estas se posicionavam no mundo e eram reconhecidas. De acordo 

com Bourdieu, o poder sacerdotal é responsável por legitimar e racionalizar a religião, isto é: 

“um corpo de sacerdotes tem a ver diretamente com a racionalização da religião e deriva o 

princípio da sua legitimidade de uma teologia erguida em dogma cuja validade e perpetuação 

ele garante”149 nesse sentido Bourdieu nos auxilia, à medida que nos permite perceber a 

importância simbólica que esses agentes religiosos representavam. Além disso somos 

induzidos a refletir como as práticas das rezadeiras eram vistas no contexto social de 

Queimadas, isso porque, entendemos a representatividade dessas mulheres como 

desencadeadora de respeito e importância simbólica, à medida que desempenham funções 

religiosas, que aqui entendemos também como funções sociais no contexto que estavam 

inseridas. 

Não podemos deixar de ressaltar que essas mulheres rezadeiras são agentes religiosas 

imbuídas de fé e que a partir de sua fé, da profissão de palavras sagradas e conhecimento 

sobre folhas medicinais, realizam atividades de cura. Esses três elementos combinados 

compõe o exercícios dessas rezadeiras.  De acordo com Verger as folhas sozinhas não são 

suficientes para que os rituais mágicos religiosos se cumpram, é necessário combinar, esses 

elemento ao uso das palavras sagradas, conforme o autor: “a transmissão oral do 

conhecimento é considerado na tradição iorubá como veículo de axé, o poder, a força das 

palavras, que permanecem sem efeito em um texto escrito, as palavras para que possa agir 

precisam ser pronunciadas.150” A partir das fontes orais foi possível identificar que, 

aparentemente, desses três elementos a fé é primordial, isto é, a fé da rezadeira que ao 

professa as palavras sagradas espanta os males do corpo e do espirito bem como a fé daquele 

                                                           
148 Depoimento da senhora Mundinha, entrevista concedida em: 23 de dezembro de 2017. 
149 BOURDIEU, 2004.p.38 
150 VERGER, 1995, p. 20 
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que necessitam da cura, que ao procurar as rezadeiras creem veemente que seus problemas 

físicos e espirituais serão resolvidos. 

Não podemos perder de vista que as religiões perpassam e se inter-relacionam com 

diversos segmentos sociais, isto é, ela não se limita apenas aos espaços previamente 

considerados como sagrados, a exemplos de Templos, Terreiros e Capelas mas se expandem, 

tocam e influenciam outros espaços a partir dos fiéis, que imbuídos de fé e religiosidade 

levam suas crenças para os locais em que transitam, funções que ocupam, com 

desdobramentos mais diversos nos demais aspectos da vida. 

 As agentes rezadeiras qual tratamos aqui também são sujeitos, que trazem no seu 

cotidiano e em toda a sua vivencia a influência de sua fé, fé esta que está veiculada as crenças 

e dogmas da Igreja Católica, ao culto aos Santos, e em certa medida, as religiões afro-

brasileiras, o que por sua vez, se reflete no cotidiano e nas práticas de rezas e benzenções. 

Faustino Teixeira ao estudar a pluralidade do catolicismo brasileiro argumenta que a inserção 

de elementos de outras religiões e outras culturas, na visão dos fiéis, é uma forma de alargar 

os mecanismos de proteção151. Devemos considerar que o uso de folhas na prática de cura não 

é uma característica do catolicismo, principalmente do catolicismo romanizado, religião na 

qual essas mulheres rezadoras se entendem enquanto pertencentes, no entanto, rezar e ser 

rezado por essas mulheres fazia parte do cotidiano e compunha os modos de ser católicos dos 

sujeitos da comunidade de Queimadas.   

 A Igreja Católica e seus fiéis assumiram características que não são próprias dessa 

religião, pelo menos, não do catolicismo romanizado, de forma que o catolicismo que é 

possível visualiza na comunidade de Queimadas é aquele impregnando de ritos, devoções e 

práticas de origem afro-brasileira, como já apontamos e discutimos no capítulo anterior. A 

pesar do movimento romanizador que aconteceu no Brasil durante meados século XIX que 

objetivava desvencilhar a Igreja Católica e seus fiéis de todas as práticas populares e 

supersticiosas, a qual ela estava ligada152, o Pároco da cidade de Governador Mangabeira se 

mostrou compreensivo quanto a atividade de rezas exercido por essas mulheres. Isto é, ao 

perguntarmos a depoente Sueli do Vale153 se o Pároco não entendia suas atividades de rezas 

como problemáticas, ela nos respondeu que:  

                                                           
151 FAUSTINO, Teixeira. Faces do catolicismo brasileiro contemporâneo. Revista USP, São Paulo, n.67, p. 14-

23, setembro/novembro 2005. 
152 COUTO, 2004, p.68  
153 Senhora Sueli do Vale, dona de casa, rezadeira, atualmente ministra da eucaristia da Paroquia Nossa Senhora 

da Conceição-Gov. Mangabeira. Natural da Cidade de Governador Mangabeira, atualmente moradora da 

comunidade de Queimadas no mesmo município. Data de nascimento: 24 de abril de 1970. Entrevista concedida 

em 23 de dezembro de 2017.  
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Há eu já até conversei com o padre uma vez sobre isso, a bem um tempo atrás, na 

época ele me disse que: “Não tem mal algum em se fazer esse tipo de prática, só que 

é importante tomar cuidado para não acabar se envolvendo com outra religião154.” 

 

 A posição do Pároco remete a uma maior aceitação da Igreja em relação a algumas 

práticas culturais e religiosas que não pertencem ao catolicismo, no entanto, a ressalva quanto 

ao envolvimento mais direto, possivelmente sobre frequentar e aderir a outros grupos 

religiosos estavam presentes no discurso do clérigo. As outras religiões ao qual o Padre fazia 

referência, possivelmente, seriam as religiões afro-brasileiras, já que estas são as mais 

próximas do uso de plantas e folhas, não é sem propósito que o provérbio popular cantado por 

Maria Bethania é comumente recitado pelo Povo de Santo e diz que “sem folha, não existe 

Orixá.”  Sobre essa questão o memorialista Anfilófio de Castro observa que era costume 

“rezar contar espinhela caída, luxações, mau olhado. [...] ter em casa um pé de pinhão para 

evitar a entrada do “sujo” e feitiçaria155”, mas uma vez as folhas e as rezas aparecem no 

contexto religioso da região como elementos de fé fundamentais para que se tivesse uma vida 

sem interferências negativas, estas eram utilizadas como suportes para, segundo o 

memorialista, evitar a presença de energias negativas e até mesmo presenças demoníacas, que 

Castro se refere como o sujo.  

 Ainda sobre a visão da Igreja Católica de Governador Mangabeira sobre as atividades 

de rezas o depoimento da Irmã da Santa Cruz Gabriella Di Mauro é extremamente elucidativo 

quando aponta que:  

A Igreja tem diferentes mentalidades, agora a maioria da Igreja e com a abertura do 

nosso papa Francisco, é de nós nos inserimos, como as nossas irmãs fizeram com 

muita sabedoria, e acolher a piedade popular, porque não tem como, agora, claro que 

a nossa função é dar formação, agora essa função das benzedeiras a maioria eram 

pessoas analfabetas, agora pessoas de grande fé, Jesus não disse foi tua fé que te 

curou? E aí quando uma pessoa procura uma benzedeira porque estar com uma dor, 

agora que não seja Candomblé, é outra coisa, agora depois a gente depois abre aspas 

sobre isso, agora as benzedeiras não fazem mais do que rezar, e ai? Jesus quando 

curava não olhava para  o Pai, não pedia também? Eu acho que a função dessas 

senhoras de fé e de muita fé, é de fé, de fé mesmo, eu acho que a Igreja apoiou e 

continua a apoiar essas benzedeiras, infelizmente essas tradições estão se 

perdendo156.  

 

As Irmãs da Santa Cruz chegaram na cidade de Governador Mangabeira na década de 

1970, e de acordo com o depoimento da Ir. Gabriella, ao se inserirem no contexto religioso 

buscaram entender como se encaminhava e como vivia o catolicismo local. Nesse sentido, a 

                                                           
154Depoimento da senhora Sueli do Vale, entrevista concedida em: 20 de dezembro de 2017 
155  CASTRO. Anfilofilo de. História e estrela de Muritiba. Bahia: Tipografia Naval: 1941 
156 Depoimento da Irmã de Caridade da Santa Cruz Gabriella Di Mauro. Entrevista concedida em: 18 de maio de 
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Irmã Gabriella indica que ao perceberem a presença das rezadeiras, as Irmãs157 buscaram 

entender esse universo, mas não sem as devidas instruções e precauções necessárias. Mais 

uma vez observamos que, a relação das rezas e benzeções com as religiões afro-brasileiras 

aparece enquanto uma preocupação para a hierarquia da Igreja Católica. Rezar e benzer 

fazendo uso de folhas e de fé, não é encarado enquanto um problema, já que, ao entendimento 

da Ir. Gabriella, a cura se dava tendo como o veículo a fé, tal qual Jesus fazia, no entanto, 

qualquer relação com o Candomblé ou religiões afro-brasileiras precisava ser evitada, a partir 

das instruções necessárias oferecidas pelas Irmãs.  

A importância sociocultural e religiosa que as rezadeiras desempenhavam no contexto 

social e religioso da cidade de Governador Mangabeira é algo bastante visível e que aparece 

de forma relevante nos trabalhos das historiadoras Alaize Conceição e Elizete da Silva. 

Aparentemente as Irmãs da Santa Cruz também perceberam essa importância e passaram a 

desempenhar atividades voltadas para essas mulheres, a Irmã Gabriella  opinou:   

Também as benzedeiras que são uma herança muito histórica aqui na cidade de 

Governador Mangabeira, as irmãs dava apoio, né, e elas sabiam que poderiam 

chegar aqui por qualquer coisa. Depois a Irmã Maris Stella voltado, depois de alguns 

anos que foi transferida, que foi para... para o Rio e depois para Minas, voltando 

aqui começou com a medicina alternativa, com as folhas, os chás as pomadas, e 

muito ela se auxiliou na crença popular, os chás que as nossas benzedeiras tinha, 

muito auxiliaram, ela tentou fazer um trabalho junto com o povo, sobretudo na zona 

rural, ela tinha muitos núcleos de medicina alternativa.[...]158.  

 

A questão que surgiu a partir dessa colocação da Ir. Gabriella é:  se ao perceber as 

atividade realizadas pelas rezadeiras as Irmãs buscaram formas de afastar qualquer 

possibilidade do envolvimento dessas mulheres com as religiões afro-brasileiras? Ou se os 

cursos de aprimoramento oferecidos pelas Irmãs católicas eram apenas uma maneira 

aperfeiçoar os conhecimentos que essas mulheres já detinham? Ambas as questões podem 

conviver sem se anularem, isto é, a criação dos cursos de aprimoramento realizado pelas 

irmãs podem ter sido maneiras para afastar as mulheres rezadeiras das religiões afro-

brasileiras, bem como podem ter sido medidas de aprimoramento de um conhecimento que 

essas mulheres detinham, mas que se lapidado poderia oferecer muito mais a comunidade.  

 

 

                                                           
157 Como são chamadas as mulheres que se consagram a ordem religiosa.  
158 Depoimento da Irma de Caridade da Santa Cruz Gabriella di Mauro. Entrevista concedida em: 18 de maio de 
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 3.1.1- “Eu rezo é porque cura sinhá”: Práticas de cura na comunidade de 

Queimadas. 

 

De acordo com as fontes para as mulheres rezadeiras o ato de rezar é um dom que foi 

acolhido por elas, mas que acima de tudo necessitam de fé, tanto de quem reza quanto de 

quem é rezado para que o uso das folhas juntamente com as palavras sagradas possa surtir 

algum efeito. Não podemos deixar de notar a presença das práticas das Rezadeiras no 

imaginário social, de forma que Elizete da Silva entende que as práticas de curas das 

Rezadeiras, parece estar muito presente no inconsciente do ser humano, de maneira que este é 

capaz de criar sintomas através de curas e orações159. Isso fica ainda mais explicito a partir da 

fala depoimento de Maria Isabel, uma das rezadeiras de Gov. Mangabeira:  

Rezo, de espinhela caída, mau-olhado, passagem do vento. Eu rezo é porque cura 

sinhá!  De espinhela caída mesmo, eu já curei várias pessoas160.    

É notável que assim como Silva aponta, há no imaginário social bem como reside na 

fé dos sujeitos a possibilidade da cura que se dá a partir do uso de folhas, assim aqueles 

homens e mulheres que tinham seu corpo e/ou espírito acometido por alguns males, poderiam 

ser curados mediante as ações das Rezadeiras, isto é,  desde de que tivessem fé em suas ações 

e nas palavras proferidas por elas, já que, segundo a depoente Sueli do Vale: “não sou eu 

quem curo não minha filha, a fé é quem cura!” de forma que fica perceptível que para esses 

sujeitos a fé é o único meio em que há possibilidade para a cura, e que suas ações por sua vez, 

seriam apenas veículos para esta.  Notamos que a concepção de fé dessas mulheres rezadeiras 

bem como das pessoas que as procuram é uma concepção bíblico- cristã, isto é, a fé seria o 

firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera que ocorrerão161, Rubem Alves 

discute que ao contrário do profano, quando adentramos o sagrado estamos nos inserido no 

mundo do invisível, o mundo em que nossos sentidos comuns não podem tocar ou sentir, isto 

é, somente a partir da fé é possível acessar esse lugar162. Essas mulheres rezadeiras, 

encontram na fé a explicação para suas ações e é a partir dessa mesma fé que tecem sentido 

para a continuidade de suas práticas bem como creem veementemente na eficácia das ações 

de rezar.  

 Apesar da fé ser um dos princípios elementares para a realização das curas a partir das 

rezas, estas tinham algumas especificidades que precisam ser cumpridas, como por exemplo o 

                                                           
159SILVA, Elizete Machado da. A tradição Popular das Rezadeiras no Municipio de Governador Mangabeira 

(1962-1987). Textura: Governador Mangabeira-Ba, 2012. 
160 Depoimento da Senhora Maria Isabel. Entrevista concedida em: 04 de janeiro de 201 
161 Hebreus 11. v. 01. Bíblia Sagrada 
162 ALVEZ, Rubem. O que é religião. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
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uso especifico de algumas folhas, o horário em que as rezas devem ser realizadas, isto é, 

sempre depois do sol ter nascido e nunca depois dele ter se posto, além disso, durante o 

processo da reza o sujeito que estar sendo rezado nunca pode estar com os braços ou pernas 

cruzadas, pois, de acordo com a narração de Sueli, isso anularia o efeitos curativo das rezas.  

 Dona Mundinha indica durante seu depoimento que é necessário observar as folhas 

colhidas e usadas para as atividades de rezas, segundo a: “as folhas de olhado é vassourinha, é 

pinhão, uma folha que chama tira tema, essas folhas163.” As especificidades em relação as 

folhas curativas é algo precisa ser cumprido, ou a reza não teria a eficiência necessária. O ato 

de rezar com folha, consiste em pegar um ramo de uma das plantas indicadas, e a medida que 

recita as palavras consideradas sagradas, e por isso essenciais, a rezadeira vai passando o 

ramo da planta sobre o corpo de quem estar sendo rezado. Ao perguntar quais palavras são 

recitadas no ato de rezar dona Mundinha nos indica que:  

Menina, as palavras são poucas, olhado quando a gente vai rezar, a gente procura 

saber de seu nome, assim oh, Zé tá, eu digo: Como é seu nome? Ele diz: José, aí 

pronto, ai as palavras que a gente diz são pouca: Zé o que que tu tem? Olhado? 

Quebranto? Com dois te botaram com dois eu te tiro com o poder de Deus e da 

Virgem Maria, se foi de bonito, se foi de feio se foi de magro se foi de teu trabalho 

se foi na tua inteligência com dois te botaram com três eu te tiro. E aí a gente 

continua, sempre reza três vezes ou quatro, depois a gente reza o Pai Nosso, oferece 

a Nossa Senhora do Desterro para desterrar aquele mal que estar no corpo da pessoa, 

reza a Salva rainha, e... a gente reza para Nossa Senhora do Livramento para livrar 

dos maus, para Nossa Senhora do Desterro para desterrar aquele mal que tá no corpo 

da pessoa, ai se.. a gente gosta de rezar mais se for de tarde a gente reza: assim como 

o sol nasce se escrava, é de levar todos os maus do corpo de fulano, levar para as 

águas correntes, as palavras são essas164.  

 

Ao nos informar sobre as palavras recitadas durante as atividades de reza dona 

Mundinha deixa transparecer a forte relação das rezas com os Santos, isto é, há a necessidade 

inevitável de oferecer as doenças que acomete o corpo do sujeito rezado a algum Santo 

especifico, além do apego e necessidade dos Santos, a depoente ainda nos dá a oportunidade 

de identificar imbricamentos com as religiões afro-brasileiras, isto é, ao “oferecer para as 

águas correntes” os males do corpo do indivíduo rezado, a narrativa de dona Mundinha nos 

permite levantar a hipótese de alguma relação das rezas com os Orixás, nesse caso mais 

especifico, Oxum que é considerada pelos adeptos do Candomblé como a rainha das águas 

correntes dos rios. Devemos considerar que a região do Recôncavo é banhada pelas águas do 

rio Paraguaçu, o que possibilita esse fortalecimento da relação entre os fiéis e os Orixás das 

águas doces. 

                                                           
163 Depoimento da senhora Mundinha, entrevista concedida em: 23 de dezembro de 2017. 
164 Depoimento da senhora Mundinha, entrevista concedida em: 23 de dezembro de 2017. 
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Além das rezas com folhas, durante a sua narrativa dona Mundinha indica outras 

formas de rezar utilizando instrumentos: 

Dor de cabeça eu rezo com água, bota uma garrafa, botar uma água na garrafa, botar 

em cima de uma toalha branca, botar na cabeça da pessoa para rezar dor de cabeça. 

Porque se for de sereno a gente conhece, porque quando a gente drobra a toalha que 

emborca aquele copo de agua, quando é de sereno e de sol ela começa a borbolhar 

assim, a dor de cabeça de sol aquela borbolha é graúda, quando é sereno ela é 

miudinha. Tem gente que reza com um copo, eu mesmo gosto de rezar com a 

garrafa165. 

 

Durante a entrevista Sueli do Vale também indica outras formas de rezas que não 

envolve folhas, a depoente nos informa que ao rezar de espinhela caída166, ela utiliza uma 

chave para curar aquele que sofre com a mazela. De acordo com a depoente: 

Tem gente que reza, com o braço estirado na porta, tem gente que reza com o peso 

na mão, já eu rezo com a chave para fechar ela, eu pego a chave, vou cruzando aqui 

(gesto no meio do peito) como se eu estivesse trancando e fala o que? Fala assim: 

quando o nosso senhor andou no mundo tudo fez tudo levantou, arca aberta, vento 

caído e fé derramado, espinhela caída volta para teu lugar com o poder de Deus e da 

virgem Maria, e fala três vezes e reza e o Pai Nosso, Avé Maria e Salve Rainha167.  

 

Ambas as narrações são elucidativas a medida que nos informam que outras formas de 

rezar sem envolver folhas, é possível, transformando objetos pelo poder da magia. Além disso 

as narrações supracitadas dão entender que ao exercer as práticas de curas as rezadeiras 

costumam utilizar instrumentos variados, isto é, para que a cura seja realizada não há a 

necessidade que elas façam uso dos mesmos instrumentos durante as rezas, assim enquanto 

umas fazem uso de um peso a outra utiliza uma chave na realização da cura do mesmo mal. O 

fato dessas mulheres terem aprendido essas práticas a partir de uma tradição familiar, isto é, 

era muito comum haver uma tradição passada dos mais velhos para os mais novos o que 

contribuiu para que houvesse essas especificidades em relação as formas de rezar.   

Notamos que há uma necessidade demasiada das rezadeiras em aproximar suas 

atividades de cura do universo Católico, ou no mínimo, de afasta-las o quanto possível do 

mundo religioso afro-brasileiro, a exemplo da rezadeira depoente Sueli propõe que: 

Deus fala que ele dá o poder pela interseção das mãos para curar as enfermidades, 

então eu acredito que a reza que eu pratico é o poder que Deus esta me dando para 

curar enfermidade. E eu uso a mesma reza da palavra de Deus, que é o que? O Pai 

Nosso e a Avé Maria, que é as mesmas rezas que eu uso na igreja168. 

A fala da Senhora Sueli do Vale nos permite perceber o esforço implícito que a mesma 

faz de afastar a sua prática de rezar, de outro tipo de fé e crença que não a católica, assim a 

                                                           
165 Depoimento da senhora Mundinha, entrevista concedida em: 23 de dezembro de 2017. 
166 Corresponde a: falta de apetite, vômitos constantes, dores lombares e abdominais. Cf. CONCEIÇÃO, 2015. 

p.110 
167 Depoimento da senhora Sueli do Vale, entrevista concedida em: 20 de dezembro de 2017. 
168 Depoimento da senhora Sueli do Vale, entrevista concedida em: 20 de dezembro de 2017. 
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mesma faz questão de enfatizar que as orações (rezas) que ela se utiliza em suas ações são as 

mesmas que ela uso cotidianamente na igreja, que por sua vez, é o espaço institucional 

legitimo de prática de sua fé.  Dona Mundinha durante a sua narrativa, também foi enfática ao 

afirmar que: “as únicas rezas que aprendi sãos essas, mal olhado, passagem do vento, outras 

eu não sei não169” foi possível perceber na narrativa da Senhora Mundinha que essas outras 

rezas que ela faz referência estão vinculadas ao mundo afro-brasileiro. Esse cuidado em 

aproximar o ato de rezar do universo Católico é algo e comum no discursos dessas mulheres 

rezadeiras.  

Os depoimentos das rezadeiras indicam, com certo saudosismo, em relação a um 

período em que a procura pelas rezas era mais acentuado. Sobre essa questão a depoente 

mundinha informou que: 

Avé Maria, hoje em dia qualquer coisinha vai logo é para o médico, sentiu uma dor 

de cabeça vai logo para o médico, uns anos para trás o povo sentia uma dor de 

cabeça, vinha na minha casa, vinha na casa de uma pessoa, dizia: fulano eu vim 

rezar dar dor de cabeça, que remédio é bom? As vezes a gente rezava aquela cabeça, 

aí passava um remédio, passava um chá, passava uma coisa, hoje em dia mais não, 

sentiu uma dor de cabeça vai logo para o médico. [...] hoje não tá se rezando mais, 

não tá mais se passando um remédio uma coisa170. 

 

Conforme aponta dona Mundinha, outrora rezar significava uma solução eficaz para os 

problemas. Era principalmente a partir dessa prática que as enfermidades tinham fim. A 

narrativa da depoente ainda é elucidativa a medida que indica que ela não era procurada 

apenas para rezar, a relação de confiança entre a rezadeira e aquele que necessitava de cura 

transcendia o espaço da reza pela reza, isto é, além de confiar na profissão das palavras 

sagradas daquelas mulheres os sujeitos da comunidade ainda confiavam na eficácia de seus 

conhecimentos sobre as folhas. 

As rezadeiras da comunidade de Queimadas são principalmente mulheres negras, 

trabalhadoras rurais e Católicas. Essas mulheres são sujeitos imbuídos de fé que tem estrita 

relação com a religiosidade e que adquiriram extrema importância ao longo dos anos dentro 

da comunidade, isto é, como já pontuamos, em um espaço em que a medicina alcançava a 

poucos, as rezadeiras se constituíam como uma possibilidade de aliviar os sujeitos dos males 

que acometiam o povo. A relação de confiança entre elas e os homens e mulheres que as 

procuravam revela que estas eram mobilizadora de certo prestigio social bem como eram 

portadoras de certo grau de influência dentro do contexto no qual estavam inseridas. 

                                                           
169 Depoimento da senhora Mundinha, entrevista concedida em: 23 de dezembro de 2017. 
170 Depoimento da senhora Mundinha, entrevista concedida em: 23 de dezembro de 2017. 
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Ser católico na Comunidade de Queimadas, perpassava, em certa medida, pelas 

crenças nas rezas e benzeduras, de acordo com as fontes, a fé nesse tipo de atividade era algo 

inquestionável, aqueles que procuravam as rezadeiras acreditavam veemente que seriam 

curados, e seriam curados mediante a fé. A profissão das palavras sagradas conjuntamente 

com o uso de folhas e a fé, o mais importante dos desses três elementos, seria a combinação e 

o veículo perfeito para a quebra das más energias que acometiam o corpo espirito e causavam 

mazelas físicas dos sujeitos da comunidade, ser rezadeira, portanto, era ser uma agente social, 

que em certa medida contribuía para o bem estar da comunidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 

A comunidade de Queimadas organizou-se em meios a diferentes influências culturais, 

indicamos nos primeiros capítulos dessa pesquisa, a presença indígena além da grande 

presença de negros, essas diferentes culturas, ao se relacionarem e conviverem lado a lado 

durante longos anos, acabaram se interpenetrando e exercendo influência nos mais diversos 

âmbitos sociais, inclusive o religioso. O catolicismo da comunidade de Queimadas traz no seu 

fazer, isto é, o sujeitos católicos carregam em suas práticas algumas características que não 

pertencem ao catolicismo romanizado, tais como o uso de folhas na prática de cura bem como 

relações com as religiões afro-brasileiras. 

 Percebemos que o culto aos Santos ocupava um lugar de destaque no catolicismo de 

Queimadas, este era um espaço genuíno de fé e prática, além de compor um espaço de 

sociabilidades. Era a partir do culto e devoção aos santos que os Católicos da comunidade se 

envolviam e se faziam presente na    Igreja Católica, também a partir desses mesmos cultos 

esses sujeitos leigos disputavam o campo religioso da comunidade, conseguindo se fazer 

presentes, atuantes e protagonistas de devoções e práticas rituais. Como as rezadeiras eram as 

responsáveis por iniciar e dar continuidade aos novenários, principal atividade religiosa da 

comunidade, a sua demanda e importância na comunidade eram fundamentais.  

 As rezas e novenário aconteciam para além do espaço da capela, era comum que essas 

atividades acontecessem nas residências particulares dos fiéis, o pagamento de promessas, e a 

gratidão por ter pedidos alcançados eram os principais motivos para a existência das rezas em 

espaços particulares, nichos e oratórios domésticos.  

Para além do espaço de fé o culto aos santos se configurava como um espaço de 

sociabilidade: foi recorrente ouvir dos depoentes relatar com animo as relações de alegrias, 
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anedotas, namoro e amizades construídas nos momentos de celebração dos novenários e 

procissões. As comunidade rurais, principalmente em décadas passadas tais como os anos de 

1970 á 1990, período que constitui esta pesquisa, contavam com poucos espaços de 

sociabilidade, os novenários e de louvores aos santos constituíam-se como alguns desses 

principais espaços, por isso, depois de longos e cansativos dias de trabalhos e labutas no 

campo, os homens e mulheres costumavam se lavar do cansaço e utilizar algumas horas do 

seu dia para render graças ao seus santos devocionais, mas também costumavam utilizar esse 

tempo para conversar com um amigo que não via a alguns dias, para encontrar um conhecido, 

para trocar confidencias.  

Ser católico em Queimadas no período estudado, estava altamente relacionado com o 

apego aos Santos, devoções e rituais absorvidos e ressignificados das religiões afro-

brasileiras. A partir das narrativas dos depoentes foi possível notar a relação que estes 

estabeleciam entre os Santos e Orixás, a confiança dos fieis perpassavam por estas entidades 

milagrosas. A presença da líder Carmelita na comunidade, que a partir dos Caboclos, Orixás e 

Guias costumava fornecer receituário e indicava assertivamente métodos para resolução de 

problemas, principalmente problemas relacionadas a saúde do corpo, reforça, em certa 

mediada, a confiança que os sujeitos católicos depositavam em um outro universo religioso, 

naturalizado ou não assumido explicitamente. 

Na Comunidade de Queimadas, a líder Carmelita dos Santos ocupava um lugar de 

destaque. Enquanto médium a senhora Carmelita costumava indicar e oferecer a solução para 

os mais diversos problemas para o corpo e para o espirito daquele que os procuravam. A 

possibilidade de estar curado mediante aos receituários da líder Carmelita, levou os homens e 

mulheres da comunidade e regiões adjacentes a depositar nesta, confiança e credibilidade. A 

figura da líder, era vista dentro e fora da comunidade, com muito respeito e admiração, nos 

momentos de dificuldades era a ela que os sujeitos procuravam, e isso fez com que se 

constitui-se em torno dessa mulher além de uma relação de influência, a ideia de força, 

caridade e coragem.   

O uso de folhas na prática de cura era uma constante dentro da comunidade de 

Queimadas, as principais agentes a desempenharem essas atividades eram as mulheres 

católicas, que mediante a fé nas palavras professadas o uso de folhas para benzer acreditavam 

que os sujeitos que as procuravam seriam curados das mazelas que os acometiam. Notamos 

que essas mulheres são extremamente enfáticas ao indicarem que a fé é o principal 

componente durante essas atividades, tanto a fé de quem rezava quanto a fé de quem era 
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rezado. Outro aspecto que merece destaque :a necessidade que essas agentes tem em afastar o 

máximo possível suas práticas de rezar do universo das religiões afro-brasileiras e aproximar 

o tanto quanto possível do catolicismo, religião a qual estas indicam pertencer. Em nível do 

discurso, o clero católico estava atento para que as rezadeiras não se declarassem ou 

frequentassem as religiões de matrizes africanas. 

 Verificamos durante a produção desta pesquisa que as formas de ser católico na 

comunidade rural de Queimadas, foram profundamente influenciadas pelo universo indígena e 

as religiões afro-brasileiras, de maneira que religiosidade dos fiéis da comunidade 

perpassavam por esses universos religiosos, nesse sentido, ser católico, no período estudado, 

em Queimadas, estava altamente relacionado com as interpenetrações e imbricações  

religiosas dessas três culturas distintas, ao mesmo tempo demonstrando as disputas num 

campo religioso diversificado, mas majoritariamente Católico. 
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