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Resumo:Pretende-se com este trabalho realizar um levantamento histórico da Festa do Bom Jesus 
dos Navegantes na Cidade de Penedo/AL, a fim de evidenciar ou não a re-significação da festa a 
cada ano e demostrar a falta da sensação de pertencimento em relação aos habitantes da cidade. 
Pretende-se ainda através de uma análise dos dados  comprovar o surgimento da tradição na cidade 
de Penedo/AL, de modo que a festa, a partir desta cidade, se espacializa e se territorializa em todo o 
baixo são Francisco, nos estados de Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Bahia. A luz da ação da Igreja 
Católica e do poder publico,mostrar como a festa , a tradição e a cultura presente na festa são 
utilizadas como mercadoria a fim de construir o domínio da Igreja Católica. Ações de educação 
formal e informal serão propostas como viés na condução do resgate dos antigos modos de 
realização da festa. Indicar a Festa do Bom Jesus dos Navegantes de Penedo/AL como Patrimônio 
Imaterial do Brasil. 
 
Palavras – Chave: Educação, Tradição e Cultura. 
 
 
Abstract: The aim of this work was to survey the historic Feast of the Good Jesus of the Navigators 
in the city of Penedo / AL, in order to show or not to redefine the party each year and demonstrate 
the lack of sense of belonging in compared to city dwellers. The aim is also through an analysis of 
the data demonstrate the emergence of the tradition in the city of Penedo / AL, so that the party 
from this city, if spatializes territorializa and around the San Francisco down in the states of 
Alagoas, Sergipe, Pernambuco and Bahia. The light action of the Catholic Church and the public 
power, to show how the party, tradition and culture in this festival are used as commodities in order 
to build the rule of the Catholic Church. Shares of formal and informal education will be proposed 
as bias in conducting the rescue of the old ways of holding the party. Indicate the Feast of the Good 
Jesus of the Navigators of Penedo / AL and Intangible Heritage of Brazil.  
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Introdução: 
 
 A Festa de Bom Jesus dos Navegantes de Penedo/AL, que ocorre no segundo domingo de 

janeiro de cada ano, é uma manifestação multicultural do povo ribeirinho. É, no calendário da 

cidade e de todo o baixo São Francisco, o mais importante acontecimento turístico – religioso dos 

dias atuais. Nela acontecem manifestações socioculturais que só se percebe em Penedo nesta 

ocasião. Atividades culturais que são nascidas nas comunidades e coexistem , mesmo que 

fragmentadas, com o cotidiano atual da cidade.  

 

 Vera Irene Jurkevics, no artigo intitulado Festas Religiosas : Materialidade da Fé, destaca:  

 

 
 “O maior evento religioso do Estado de 

Alagoas ocorre anualmente em Penedo, na segunda 
quinzena janeiro. Trata-se da tradicional procissão 
fluvial de Bom Jesus dos Navegantes, que chega a 
contar com 100 mil pessoas que participam do 
cortejo pelas águas do “Velho 
Chico”.(JURKEVICS: 2005,p.78) 

 
 
 No seculo XVII, na igreja conventual Nossa Senhora dos Anjos, a imagem do Cristo 

Agonizante era retirada da Igreja, em procissão,  a fim de percorrer as ruas da cidade, e navegar 

pelo Rio São Francisco para que pudesse “sacralizar e garantir” a fartura de pescado e a pujança da 

economia da época.  

 No imaginário popular o  Bom Jesus passava e tornava tudo farto e sagrado. Era motivo de 

disputa o percurso que a procissão faria a cada ano. As famílias disputavam o itinerário da 

imagem,o que garantiria a fartura e a vida longa, era também a oportunidade dos menos abastados 

terem a igreja próximo de seus lares. Pois morar próximo a igreja era privilégio dos mais nobres. 

 
 Rosendahl ,a respeito da relação sagrado X profano, diz: 

 
 “ O sagrado em sua dimensão espacial 

apresenta várias questões interessantes relacionadas 
as formas e funções. A ideia de que existem 
espaços sagrados, quer designados em locais 
sagrados e fixos , ou apreendidos  em sua categoria 



móvel, vem atraindo a atenção dos geógrafos. Em 
parte devido ao interesse da disciplina pela 
paisagem religiosa e, por outro lado, devido aos 
tradicionais estudos de peregrinação.” 
(ROSENDAHL,1999,p.08)  

 
 

 Pelas ruas, as janelas das casas eram enfeitadas com as melhores toalhas de renda, com as 

flores mais belas e com  candeeiros e velas a fim de expressar simbolicamente a fé do povo que 

agradecia ao Cristo Jesus pelas bençãos recebidas. Havia, na casa dos mais nobres, uma especie de 

“estação”, onde a procissão  parava por um instante para que a imagem fosse venerada pelas nobres 

famílias ao longo dos altares montados no percusso. Além de simbolizarem a fé das famílias, as “ 

estações” representavam um certo caminho econômico da imagem e a profanação do altar sagrado 

através da contradição social.  

 Como um dos primeiros núcleos de  povoamento de Alagoas, e ponto de instalação das 

expedições catecumeno-colonizadoras dos Franciscanos, Penedo teve  a fé católica  bastante 

difundida nesta época. 

 Os franciscanos tiveram também papel fundamental na constituição da matiz cultural dos 

ribeirinhos, difundiram atividades diversas: seja catequizando os nativos,ou customizando a terra 

com os ritos ditados por Roma, ou ainda prestando serviços de saúde aos doentes, os frades foram 

imprescindíveis ao crescimento intelectual da sociedade da época. 

 

 O caráter destas práticas religiosas era percebido, segundo Augustin Wernet, na estreita 

interação da religião com a vida social e comunitária: 

 

A religião era o núcleo firme da convivência, 
foi ela que impregnou todas as manifestações da 
vida social. As festas e manifestações religiosas 
constituíam uma forma de reunião social, 
sobretudo nas regiões rurais, dos engenhos e 
fazendas isoladas. O sagrado e profano andavam 
unidos e juntos. As procissões e as festas religiosas 
quebravam a monotonia e a rotina diária, sendo, na 
maior parte das vezes, uma das poucas 
oportunidades para o povo se distrair e se 
divertir.(WERNET:1987. p. 24-25)  

 
 Assim, chegando a Penedo, os franciscanos começam , a partir da difusão da fé católica, a 

caracterizar o espaço atribuindo-lhe certas características que terminaram por organizar a vida na 

vila. A partir desta realidade, surgem templos, ordens, e confrarias pretendendo manifestar de 

diversas formas a simbologia da fé recém aprendida.  

 Portanto, algumas questões do universo das práticas religiosas tidas como populares e suas 



representações simbólicas do sagrado nos dias atuais  estão indiscutivelmente ligadas  a presença 

dos franciscanos; sobretudo na cidade de Penedo. Estas manifestações de religiosidade popular 

apontam para uma interação contínua e intensa entre a igreja  e a população local ao longo do 

tempo. 

          A questão da pesquisa se coloca em entender como esta relação, permeia a construção de uma 

identidade, de um sentido de pertença aos participantes  nas manifestações e cultos prestados; 

inclusive na  Festa de Bom Jesus dos Navegantes na cidade de Penedo/AL.  

 Deseja-se saber como uma festa tradicional recebe, a cada ano, novas formas e intenções e 

como isto pode ou não influenciar na identidade cultural dos seus participantes. 

 Pretende-se pois, redescobrir, revisitar e revitalizar de sentido  a Festa do Bom Jesus dos 

Navegantes  de Penedo, não apenas como a maior festa católica de Alagoas nos dias atuais; mas  

como uma rica fonte de investigações; como um acervo  que retrata as diversas paisagens culturais 

que acabam por compor um mesmo campo espacial durante a realização da festa. 

 Pretende-se ainda analisar as implicações espaciais desse novo arranjo da Festa de Bom 

Jesus dos Navegantes no espaço urbano local.  

 
 
 
 Justificativa:  
 
 A espacialização da relação Sagrado X Profano  nem sempre é produzida por pessoa que 

desempenha um  papel religioso especializado. Há, como na Festa de Bom Jesus dos Navegantes 

em Penedo/AL,  esta espacialização determinada por figuras dita profanas, como os donos de bares, 

parques de diversões  e muitos outros delimitadores que acabam, num emaranhado de relações;  por 

coexistirem  construindo assim , a cada ano,  uma nova  dinâmica para a festa. 

 Carl Sauer ,citado por Ribeiro diz : 
 

 “ A geografia baseia-se, na realidade, na 
união dos elementos físicos e culturais da 
paisagem. O conteúdo da paisagem é encontrado, 
portanto, nas qualidades físicas da áreas que são 
importantes para o homem  e nas formas de seu uso 
das áreas, em fatos de base física e fatos da cultura 
humana.”(SAUER apud RIBEIRO: 2007, p. 17) 

 
 
  

 Desta forma, as razões que movem este trabalho são decorrentes de uma necessidade  de 

valorização  cultural que permeia o cotidiano da cidade nos dias atuais. Os filhos da Penedo 

contemporânea não reconhecem sua cultura; não reconhecem suas origens,não conhecem a  festa 

que festejam. Não reconhecem a simbologia popular vivenciada em três dias de festejos. 



  A Festa  de Bom Jesus dos Navegantes de Penedo/AL ,como fonte de cultura e riqueza 

popular, deve ser investigada a fim de por meio desta análise obter subsídios que desvendem as 

relações culturais que a constituem. Pretende-se , a partir das muitas paisagens presentes na festa, 

contextualizar a rede de relações que a permearam  e permeiam,  no decorrer de todos estes anos, 

trazendo aos cidadãos contemporâneos um entendimento mais claro, mais amplo e a partir destes 

dados poder verdadeiramente experimentar a festa como algo ímpar no âmbito da vida de Penedo. 

 
  
 Diz Yi-fu Tuan, no Livro Espaço e Lugar: 
 

 “Quando um povo deliberadamente muda 
seu ambiente e sente que controla seu destino,tem 
pouco motivo para sentir saudades. As sociedades 
históricas não precisam estar voltadas para o 
passado, podem ser fundadas para preservar 
materiais que marcam as etapas de um crescimento 
tranquilo e que apontam para um futuro. Quando, 
por outro lado, um povo percebe que as mudanças 
estão ocorrendo muito rapidamente, rodando sem 
controle, a saudade de um passado idílico aumenta 
sensivelmente.”(TUAN:1930, p. 112) 

 
           Em Penedo, as manifestações lúdicas populares tradicionais coexistem, num mesmo  espaço, 

junto aos   mega palcos e  a toda a   infraestrutura que é montada para os grandes shows que 

acontecem durante o evento. As janelas enfeitadas vão sendo substituídas pelos camarotes 

estrategicamente montados e vendidos àqueles que desfrutem da possibilidade social de os adquirir. 

         Pretende-se analisar como a festa dá novo significado ao espaço urbano penedense e como é 

possível  contextualizar  as manifestações do Sagrado e do Profano no mesmo espaço. 

 Se por um lado  é possível verificar um intenso trânsito entre o sagrado e o profano, nas 

muitas manifestações religiosas da festa, elas já fazem parte do que a  Igreja conceitua como 

religiosidade popular, uma vez que não são prescritas pela liturgia, mas são celebradas, através de 

ritos, objetivando o encontro dos homens com o mundo espiritual e sagrado.  

 Esta, cada vez mais nova, roupagem da festa; parece segregar os antigos costumes dos 

ribeirinhos tradicionais e evidenciar a falta de pertencimento que é latente na Penedo atual. 

Observa-se a atração midiática, não mais o simbolismo. Observa-se a qualidade e potencia técnica 

do auto falante, e não as letras das canções. Demarca-se o  território do lucro; e não mais os espaços 

sagrados. É urgente pois, entender esta engrenagem social a fim de colocá-la para funcionar a favor 

dos valores morais humanos, e não a favor do capitalismo selvagem. 

 
 
 
 Objetivos: 
 



 

• Apreender as manifestações culturais, suas variações no contexto espaço-tempo na cidade de 

Penedo/AL; 

• Diagnosticar o nível de percepção cultural dos participantes das festas. 

• Realizar um mapeamento das manifestações populares existentes na festa. 

• Entender como se deu a construção do calendário da festa ao longo do Baixo São Francisco, a partir 

da Festa de Bom Jesus dos Navegantes de Penedo/AL 

• Constituir arquivo de dados a respeito do perfil da festa ao longo do tempo, bem como dados acerca 

do  seu surgimento. 

• Propor ações de cunho educativo a fim de despertar a sensação de pertencimento dos moradores da 

cidade  participantes da festa. 

 
 
 
 Metodologia: 
 
 
        A presente pesquisa utilizará uma base teórica, buscando analisar os dados  acerca do 

surgimento da festa, a abordagem sobre a paisagem cultural e a histórica relação entre o sagrado e o 

profano na espacialização da festa. Realizaremos ainda, coleta de dados, em diversos órgãos 

oficiais, nacionais e internacionais, assim como o IGHAL, IBGE, Fundação Casa do Penedo, 

Arquivos Públicos, Bibliotecas Estaduais e Municipais ao longo do Baixo São Francisco,nos 

estados de Alagoas,Pernambuco, Sergipe e Bahia dentre outros, buscando através do cruzamento de 

dados históricos - quantitativos, fundamentar qualitativamente a pesquisa. 

 Pesquisar-se-á também os arquivos da Diocese de Penedo; bem como todo o material 

histórico das ordens religiosas do Baixo São Francisco  a fim de reunir dados que contextualizem o 

processo de evolução paisagista e histórica da festa. 

 Serão entrevistados fiéis e leigos da cidade a fim de colher relatos orais e compor a 

historicidade da festa. 

  Durante o processo de pesquisa e análise, prevê-se a promoção, bem como a participação 

em eventos que permitam ampliar as discussões sobre as manifestações de cunho religioso e 

popular, além da criação de um canal de diálogo, juntamente com outros pesquisadores e 

especialista, no Brasil e no exterior. 

              

 Resultados Preliminares: 

 

 Mesmo de modo preliminar é possível concluir que o arranjo da Festa de Bom Jesus dos 



Navegantes em Penedo/AL, é modificado a cada ano e que os moradores da cidade, em sua imensa 

maioria, desconhecem a festa em si, do seu ponto cultural, tradicional e nascido na cidade. A ampla 

maioria apenas conhece a parte dita “profana” que anualmente é modificada a fim de agradar a 

massa dos participantes. O Capital midiático é o que mais importa para tais participantes, aqui 

chamamos capital midiático, toda espécie de atração que não nascida da festa mas que é introduzida 

para que atraia consumidores. A cada dia percebe-se que a festa se torna um espetáculo de mídia e  

menos um espaço de fé. É preciso introduzir nas escolas ,a partir da educação básica ,ações que 

permitam aos estudantes entender como a festa é nascida, quais eram seus primeiros arranjos para 

que numa cidade que é Patrimônio Histórico Nacional, essa tão importante manifestação cultural 

não se perca em meio ao que é sucesso nos bastidores do poder midiático. Precisamos Re-

Siginificar o Bom Jesus dos Navegantes em Penedo/AL. 
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