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“Follow your bliss (...) siga o seu caminho, encontre o seu lugar 
e o seu papel no mundo e viva-o plenamente, mesmo que isso 
implique dificuldades e algum sofrimento. Porque, quando 
fazemos o que é certo para nós, provavelmente será certo 
também para o mundo. Esse processo pode ser vivido uma única 
vez ou mais vezes ao longo da vida, e nem sempre é fácil chegar 
lá. Mas quando nós o alcançamos, quando estamos vivendo 
nossa bliss, tudo se encaixa e nos sentimos realizados” 
(CAMPBELL, 2008:10). 
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Resumo 
 
 

O festejar ao Divino Espírito Santo em Vila de Abrantes/BA todos os anos de 

Pentecostes vem a explicar como os Abrantinos reconstroem e reconstituem por meio da 

memória e da prática dessa festa, seu passado com os artefatos do presente. Fazendo 

emergir através de suas lembranças personagens, fundamentos e os marcadores da 

origem sociocultural e cosmológica dessa comunidade. Para tanto, foi de suma 

importância o trabalho etnográfico vivenciado nos anos de 2009 e 2010, este que 

possibilitou a observação de como por diferentes formas os Abrantinos e o Divino 

manifestam e mantêm sua “Reciprocidade”. A memória destes então, nos leva a 

compreender como esta religiosidade definida como “Tradição Mista”, dá e ganha 

significado na vida dos que a praticam, além da mesma possuir uma relação intrínseca 

com a própria fundação de Abrantes. Através do inventário dos bens realizados pelos 

Abrantinos e considerando-os como patrimônio material e imaterial de sua cultura foi 

possível a reconstrução de lugares e a preservação de identidades proporcionando o 

entendimento dos valores cognitivos em torno das edificações de Vila de Abrantes, que 

tanto distinguem mundos e visões de mundo como influenciam na dinâmica social dos 

Abrantinos. 

 

Palavras-chaves:        Festa do Divino Espírito Santo           Memória           Patrimônio 
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Abstract 

 

The celebration of the Divine Holy Spirit in Vila de Abrantes/BA every Pentecostal 

year, explains how, through memory and the practice of such celebration, the 

community rebuilds and restores its past with artifacts from the present. Through their 

memories, they bring to surface the characters, rules and markers of its own 

sociocultural and cosmologic origins. The ethnographic work experienced during the 

years of 2009 and 2010 was paramount to the understanding of the ways through which 

the community and the Divine manifest and preserve their reciprocity. The memory of 

the community then makes us understand how this religiosity, defined as Mixed 

Tradition, gives and is given meaning in the lives of the ones who practice it, besides 

that, it has an intrinsic relation with the foundation of Abrantes itself. Still, through the 

inventory of goods made by the community, which considers them as immaterial 

heritage of its culture, it was possible to rebuild places and preserve the identities, 

enabling the understanding of the cognitive values present on the surroundings of the 

buildings in Vila de Abrantes. Such places and identities would come both to distinguish 

worlds and world views and to influence the social dynamics of the community. 

 

 

Key words:       Divine Holy Spirit celebration               Memory                    Heritage  
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Introdução 

 

I. Viva a Vila que faz festa ao Divino: Festa e Religiosidade 

 

Vila de Abrantes; BA fica ao Norte de Salvador seguindo pela Estrada do Coco 

(Município baiano de Lauro de Freitas), pouco antes do pedágio e início da rodovia BA-

099 (Linha Verde), distância estimada de 32 km da região metropolitana de Salvador. 

Encontra-se inserida no Parque Municipal das Dunas de Abrantes dentro da Área de 

Proteção Ambiental Joanes/Ipitanga, que tem como finalidade preservar uma das 

paisagens mais importantes do Litoral Norte da Bahia incluindo o Bioma Mata Atlântica 

e sua biodiversidade.  

 

 

        Fig.1 Mapa de localização de Vila de Abrantes, em destaque vermelho. Acessado em 05/05/2011. 
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Mesmo que próxima à capital baiana não é considerada circunscrita a região 

metropolitana de Salvador encontrando-se sob jurisdição do município de Camaçari, 

porém tendo sua dinâmica urbana essencialmente controlada pela proximidade com 

estes dois pólos, como também pelas comunidades circunvizinhas de Interlagos, 

Arembepe, Areias, Pé de Areias, Gagirus, Jauá, Buris de Abrantes, Catu de Abrantes e 

Cordoaria. Vila de Abrantes hoje apresenta um desenho urbano irregular, baixo padrão 

construtivo de ruas, calçadas e imóveis, além da carência de serviços de infraestrutura 

urbana, sendo a violência e a pobreza extremamente elevadas.  

 Minha relação pessoal e acadêmica estabelecida com a festa do Divino Espírito 

Santo de Vila de Abrantes/BA teve início no ano de 2002 quando ingressava no curso de 

História da Universidade Católica do Salvador. No terceiro semestre teria a 

oportunidade de estagiar como pesquisador no Arquivo Público do Estado da Bahia. 

Este local fomentaria definitivamente meus anseios científicos, principalmente após ter 

tido contato com os manuscritos da sessão colonial, o “Dossiê sobre aldeamentos e 

missões indígenas na Bahia”; entre os quais constavam as fontes primárias1 que 

utilizaria em minha monografia defendida no ano de 2007. Nesse momento tive a 

colaboração inestimável de Dona T, esta que era a responsável pela documentação da 

sessão colonial e grande mestra.  

Sob o título “A resistência indígena no interior do aldeamento jesuítico do 

Divino Espírito Santo, século XVIII”, pude verificar que durante este período a 

resistência dos índios Abrantinos ao processo colonizador se fez através do aprendizado 

da grafia e escrita da língua portuguesa, sendo assim possível adquirir conhecimento 

                                                 
1 Durante seis meses investiguei os manuscritos desse dossiê sendo dele elencados como relevantes para 
meus objetivos monográficos uma lista que registrava com nomes portugueses de batismo, todos os 
índios que se encontravam situados na aldeia do Espírito Santo elevada posteriormente à Vila de Nova 
Abrantes do Espírito Santo. Uma relação dos nomes e funções administrativas que desempenhavam os 
índios na Abrantes Vila, daqueles que sabiam ler suficientemente e escrever muito mal a língua 
portuguesa entre os quais Pedro dos Reiz que foi nomeado Juiz, Jerônimo Xavier nomeado Escrivão da 
Câmara, Francisco Xavier nomeado Escrivão da vara de Abrantes, Antônio Diaz, Caetano Lopez, 
Bernardino, Francisco Lopez nomeados Vereadores, Jerônimo Perez nomeado Capitão-mor. Consta 
também a notícia sobre a criação da Vila de Abrantes no ano de 1758 em que os Tupinambás e Guyanas 
eram as etnias que formavam a população na época e duas Cartas, uma de Caraguoçu índio do rio Joanes 
de Abrantes reivindicando o registro pelo tabelião da Câmara e Cadeia de Abrantes, da carta de posse das 
terras que lhe pertenciam e outra endereçada pelos índios de Abrantes ao Conselho Ultramarino alegando 
que estavam sendo proibidos de exercer o translado feito em suas barcas no rio Joanes, função esta que 
lhes garantia o sustento (Manuscritos encontrados no Arquivo Público do Estado da Bahia, Sessão 
Colonial). 
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acerca da legislação indigenista portuguesa e dessa forma, utilizá-la através de suas 

próprias necessidades e interesses particulares. 

Nesse decorrer de tempo meu interesse sobre os estudos americanistas, 

especificamente sobre os índios do Nordeste me motivava a produzir um projeto de 

pesquisa para o mestrado. O que mais tarde no ano de 2009 acabaria por acontecer.  

Ingressaria no NPPA/UFS (Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade 

Federal de Sergipe) após processo seletivo. Partindo para as primeiras investidas em 

campo, neste mesmo ano presenciei em Vila de Abrantes as comemorações ao Divino 

Espírito Santo, o padroeiro da comunidade festejado todos os anos de Pentecostes.  

A temática “Festa” a partir desta experiência seria determinante em influenciar 

na mudança de meus objetivos antropológicos para com a Vila e para com a academia, 

já que a temática que propunha quando do ingresso no NPPA/UFS permeava a 

discussão sobre a categoria de “identidade na modernidade”. Diante as observações e 

algumas conversas que obtive com os participantes durante a realização da festa, sai dali 

crente de que esta religiosidade Abrantina e os instantes cerimoniais que a perpassam 

ofereciam um campo bastante fértil para a investigação antropológica.  

Para uma melhor compreensão sobre as festas do Divino destaca-se em seus 

estudos a contribuição de Câmara Cascudo (1969, 1971) que empreende uma análise da 

festa do Divino Espírito Santo contextualizando práticas e crenças. Tanto Câmara 

Cascudo como Roberto da Matta (1978) em “Carnavais, Malandros e Heróis: para 

uma sociologia do dilema brasileiro” constituem-se como obras citadas na tese de 

doutoramento de Rita Cássia do Amaral (1998), “Festa à Brasileira: Significados do 

festejar no país que não é sério”, demonstrando-se como produções escritas principais 

para o entendimento das festas do Divino Espírito Santo.  

Estas manifestações religiosas também são realizadas no Centro-Oeste e Sudeste 

brasileiro (Goiás e Minas Gerais), além do Ceará e no Maranhão. Sandra Parente (2007, 

2008) citando a obra de Eduardo Cavalcanti (2003); “Abrantes, berço da civilização 

brasileira” e George Thomas (1977) acerca de seu estudo sobre o “Aldeamento do 

Divino Espírito Santo” concordam em dizer que logo após a fundação da Cidade do 

Salvador (1549) no ano de 1558 Tomé de Souza o então Governador Geral do Brasil 
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enviava à região que viria a ser a atual Vila de Abrantes, os Jesuítas João Gonçalves e 

Antônio Rodrigues para fundarem o aldeamento do Divino Espírito Santo. O nome do 

aldeamento segundo os autores foi dado em razão do culto de forte devoção a terceira 

pessoa da Trindade em Portugal.  

Antônio Blasquez missionário da Companhia de Jesus que percorreu vários 

aldeamentos na costa Norte da Bahia por volta de 1557/8 acompanhando o padre 

visitador Luiz da Grã observava que o aldeamento do Divino Espírito Santo se 

destacava pela densidade populacional. Sobre essa região comentam-se as homenagens 

ao Espírito Santo quando se realizavam jubileus solenes, sendo suas festas famosas 

chegando a ser declaradas esplendorosas. (THOMAS, 1977:102).  

 No ano de 1564 a festa do padroeiro de Vila de Abrantes coincidiu com o 

chamado “Jubileu de conversão”, um dia de penitência para ganhar as indulgências 

plenárias, como também realizar as confissões. As solenidades deste ano já em sua 

véspera eram marcadas pela presença de peregrinos e visitantes de Salvador e das 

colônias indígenas circunvizinhas;  

 

“O dia da festa começou com uma grande procissão pela aldeia, muitas 
crianças indígenas já cristianizadas com palmas nas mãos e grinaldas cheias 
de cruzes nas cabeças, eram seguidas de uma multidão adulta a louvar o 
Divino. Depois do almoço se realizava a festa popular , índios cantavam e 
dançavam além das competições de correr argolinha entre os cavaleiros” 
(THOMAS, 1977:102). 

 

As origens dessa festa se encontram ligadas aos cultos pagãos na Idade Média, 

sobretudo na região da atual Alemanha tendo posteriormente se espalhado por toda a 

Europa cristã, especificamente na França. O objetivo deste festejo atrelava-se ao 

agradecimento às colheitas, proteção e melhoria da produção rural, na renovação dos 

pedidos de bons presságios para o próximo ano. Ligava-se aos períodos agrícolas tendo 

como momento específico para sua realização, o solstício de verão, momento em que o 

sol passaria por sua maior declinação boreal representando o fim de um ciclo, instante 

propício para a realização de novos projetos. (CASCUDO apud AMARAL, 1998:76; 
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FLORENÇANO apud SANTOS, 2008:78; SILVA apud SANTOS, 2008:79-80). As 

bases teológicas católicas referentes à festa do Divino Espírito Santo teriam sido 

definidas por “Joaquim Fiore”, monge italiano do século XII, subdividindo o mundo em 

três grandes eras; a Era do Pai, a Era do Filho e a Era do Espírito Santo. Para esta última 

a vida dos homens seria experienciada por meio de valores comunitários, sendo a 

caridade, a união e o partilhar de todas as coisas, o que alimentaria a vontade de entrar 

em um novo tempo e realizar as mudanças desejadas.  

Estas idéias joaquinas adentraram e influenciaram Portugal através de D. Isabel, 

esposa de D. Dinis rei de Portugal entre os séculos XIII e início do XIV, período este de 

maior influência da perspectiva joaquina na Europa. D. Isabel tinha por prática distribuir 

alimentos e dar esmolas aos pobres no intuito de estabelecer de acordo com as idéias 

joaquinas, um tempo abençoado de igualdade, justiça, fartura, caridade e concórdia 

entre os homens (BRANDÃO apud SANTOS, 2008:113; ARAÙJO apud SANTOS, 

2008:85).  

A festa do Divino Espírito Santo logo alcançaria as terras brasileiras, 

concomitantemente ao processo de colonização e desenvolvendo apesar de sua origem 

ibérica/elitista, outra face através de padrões isentos do controle pregado pela metrópole 

lusa acabando por se constituir por variadas práticas culturais de teor particular 

demonstrando uma rápida aceitação por parte do povo acerca de cultos, principalmente 

os pentecostais, uma espécie de co-naturalidade entre o Divino Espírito Santo e a 

religiosidade popular (BEOZZO apud SANTOS, 2008:83). 

Portanto, em Vila de Abrantes a festa do Divino é apresentada como uma das 

mais antigas festas do Brasil, datada pela historiografia no ano de 1558 e confirmada 

pelas narrativas dos Abrantinos. No presente possuindo 454 anos de existência. Por 

outro lado, ressalvo aqui, que a utilização e exame das fontes manuscritas e 

bibliográficas sobre Vila de Abrantes não tem por finalidade contestar ou mesmo 

transformar os fatos históricos, mas, de auxiliar em nossa investigação. Sem deixar é 

claro, de considerar a relevância para o estudo da documentação escrita sobre a festa do 

Divino Espírito Santo de Vila de Abrantes, certamente tanto para mim quanto para a 

Antropologia foi, à experiência etnográfica a responsável pela construção do objetivo 
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principal dessa dissertação. O interesse dessa investigação antropológica é analisar a 

Festa do Divino Espírito Santo em Vila de Abrantes a partir das memórias de seus 

moradores com o objetivo de compreender pela observação participante, as ações 

desempenhadas pelos Abrantinos durante a realização da festa que fazem referencia aos 

fundamentos morais, cosmológicos e socioculturais que na contemporaneidade exercem 

influência e moldam o cotidiano dessa comunidade baiana.  

Estas relações serão interpretadas através da categoria de “Habitus” de 

Bourdieu (2007:60-61 e 2009:346-349), no que compreendo a festa do Divino Espírito 

Santo como um campo de disputas simbólicas que promove uma dinâmica em deslize 

na estrutura da festa, demonstrando sua constante capacidade de mobilidade, 

transformação e atualização. Tal tarefa não será realizada pelo que a festa foi antes, nem 

por aqueles que a constituíram, mas, como ela e seus herdeiros a praticam e a significam 

na atualidade. O primeiro objetivo específico definido nessa dissertação dedica-se a 

compreender a relação entre “Memória e História” como camadas de significados que 

se tocam, no que por meio das narrativas que contam sobre a vida cotidiana dos 

Abrantinos durante o festejo, os primeiros tempos de Vila de Abrantes e da festa do 

Divino Espírito Santo irão emergir no texto pelo confronto entre estas e a documentação 

escrita.  

Como forma de trabalhar a categoria a “Memória” foram consideradas as 

sugestões metodológicas de Halbwachs (1990:13-14), Pollak (1989:4) e Nora (1984:7-

8) no que através dos quadros sociais, do emergir subterrâneo de uma memória de 

colonização, dos aspectos vivos, funcionais, simbólicos e materiais da história 

Abrantina, os personagens e os lugares que zelosamente guardam suas lembranças 

contrastaram com a história oficial, como também tomando para esta manobra às 

críticas a noção de documento histórico de Le Goff (1990:6), o que nos possibilita 

historicizar as narrativas e vislumbrar o exercício e influencia que o poder do passado 

exerce sobre as lembranças dos Abrantinos.  

Longe de constituir apenas uma ocasião dotada de alguma espécie de herança 

imemorial a festa do Divino Espírito Santo de Vila de Abrantes tem mesmo sob uma 

aparente semelhança de dia, hora e lugar, vários sujeitos e predicados transitórios, 
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capazes de expressar a mudança e o movimento. Nesse sentido, por meio das categorias 

“Jogos de Escala” de Bensa (1998:71), “First-time” de Price (1983:225) e “História 

Regressiva” de Wachtel (2001:29-32), estas transformações serão percebidas ao 

voltarmos aos primeiros tempos de Abrantes, com o intuito de desformar a 

homogeneidade da festa e fazer emergir memórias e personagens diferenciados, no que 

alcançaremos um nível bastante elementar deste processo, o da memória e do mito de 

sua fundação que se confunde com a própria festa. Nesse sentido, a intenção de associar 

fontes escritas sobre a Vila e narrativas que emergiram dos interlocutores no contexto da 

festa ao Divino, objetivou entender os meios pelos quais poderíamos aprender sobre a 

Vila. Apesar de serem fragmentos do passado Abrantino estas fontes nos permitiram 

compreender como o que foi produzido como representação no passado, no presente, 

molda suas vidas e diz respeito as suas identidades. 

Durante o fazer etnográfico acabei percebendo o que Rita de Cássia Amaral 

(1998:201) compreende por algumas versões da festa do Divino Espírito Santo. Ocorre 

que todos os anos no período de Pentecostes em Vila de Abrantes, é a emergência de 

relatos mitológicos narrados pelos Abrantinos envolvidos, que se encontram 

intimamente relacionados com a realização dos festejos. Por isso, de forma curiosa,  o 

“Mito Abrantino” se apresentou tanto como fruto do pensamento coletivo quanto de 

eventos e versões míticas simultaneamente nas narrativas, o que permitiu perceber a 

dinâmica alargada do mesmo através das conclusões de Sahlins (2008:38) e Leach 

(1996:308). 

Como segundo objetivo específico foi proposto descrever a Festa do Divino 

Espírito Santo, como meio de explicar o conjunto de relações que os Abrantinos 

constituem como "Tradição Mista", categoria nativa que nos possibilita perceber a 

flexibilidade desta prática religiosa em incluir ou excluir conteúdos símbolos, 

evidenciado pelo alargamento ou estreitamento da “Reciprocidade” (MAUSS, 

2003:196) na prática religiosa em torno do Divino, o que muito tem haver com as 

particularidades sociopolíticas que marcam o desenvolvimento da Vila. A especificidade 

a ser discutida para esse propósito foi conduzir a observação da festa do Divino em Vila 

de Abrantes, através de suas “Frestas”; fissuras em sua estrutura que deixam ver uma 

rica variedade de práticas, linguagens e costumes. As “Frestas”, trocadilho semântico 
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de “Festas” elaborado por Maria Clementina Pereira Cunha (2002:11-12) nos 

sugestiona a não esgotar a análise sobre festas num campo específico de estudo 

autosuficiente, ou mesmo, considerá-la como uma espécie de lugar sagrado da tradição.  

O interessante a se perceber é que tratar a memória dos Abrantinos como fonte 

empírica vem a suprir a necessidade de solucionar a problemática enfrentada por mim 

no campo, mas, já apontada por Oliveira (2004:16) quando se esta realizando estudos 

acerca dos índios do Nordeste e suas relações com populações etnicamente distintas, a 

“Distintividade Cultural”, que por muito tempo os depreciou diante a etnólogos e 

antropólogos como objetos de pesquisa, pois, suas culturas se encontravam 

extremamente mescladas à sociedade mais ampla. Atrativa e indispensável aos 

antropólogos para o desenvolvimento de seus trabalhos, a “Diferença”, no caso da festa 

do Divino em Abrantes, não era perceptível pela simples observação, já que por se tratar 

de uma manifestação eminentemente católica, as narrativas dos Abrantinos sobre sua 

religiosidade sustentavam certa homogeneidade. Por isso, a memória dos moradores da 

Vila como fonte de investigação antropológica se mostrou a melhor opção para 

enfrentar tal problemática.  

O catolicismo português que se estrutura a partir do século XVI no Brasil, 

profundamente ligado às suas raízes confluentes expressaria uma religiosidade cheia de 

múltiplas crenças e variadas atitudes, uma religião na qual se dizia ser possível não só se 

integrar, mas também conjugar diversas práticas ancestrais.  Dessa forma, a categoria de 

“Religiosidade” fundamentada por Sousa (2003:76) vem a se expressar, sobretudo, nas 

missas, festas e procissões, como a do Divino Espírito Santo que perpassa esses três 

instantes, o que nos possibilita discutir sobre as particularidades que caracterizam a 

devoção dos Abrantinos ao Divino.  

Os personagens ancestrais, ou seja, as relações entre os índios Tupinambá, 

Jesuítas e as Populações Negras, estas últimas a partir do séc. XVIII e etnicamente de 

forma genérica, vão além das relações exteriores estabelecidas com o catolicismo que 

em Abrantes se solidificou. Portanto, não podendo esta ser compreendida como 

imposição, mas, como “Zonas de Contato” (PRATT, 1999:27), categoria que para os 

nossos objetivos atende a necessidade de problematizar sobre os espaços e modos ou 
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estilos de viver e sobreviver inventados pelos grupos sociais que formaram Abrantes, a 

partir da seleção de símbolos que escorreram pelas frestas encontradas no próprio 

catolicismo, sendo reaproveitadas no intuito de reestruturarem um universo fragmentado 

através da realização da festa do Divino em Vila de Abrantes.  

Na busca de particularizar a festa de Abrantes perante outras realizadas no 

Brasil, se fez pertinente o uso da categoria “Fronteira” discutida por Fredrik Barth 

(2000:34), no sentido de conseguir diferenciar no contexto de realização da procissão ao 

Divino de Abrantes, o conteúdo cultural delimitado a Tupinambás, Jesuítas e 

Populações Negras, ao instante em que estes são representados por seus moradores, 

pois, ao mesmo tempo em que se distinguem, promovem nesse caso, situações de 

interação, sendo esta dinâmica fronteiriça a que faz com que suas identidades sejam 

preservadas. Por isso, diante as narrativas que enfatizaram o fenótipo como atributo para 

a representação dos personagens ancestrais na procissão. Podemos dizer através de 

Roberto Cardoso de Oliveira (2000:9) quando cita o texto de Oracy Nogueira 

(1995:417) em; “Preconceito de marca e preconceito de origem”, que em Abrantes a 

dicotomia “Aparência/Ascendência étnica” legitima aos participantes a oportunidade 

de representarem Jesuítas ou Tupinambás na procissão. 

 Acerca das Populações Negras, é certo que no contexto da procissão ao Divino 

em Abrantes sua pele o previamente lhe classifique a um grupo específico. Contudo, é a 

questão territorial Abrantina, que sob o domínio jesuítico (séculos XVI-XVIII) por 

muito tempo excluiu a presença negra na Vila, tanto que hoje são as comunidades 

ligadas a Paróquia da Vila e não Abrantes que detém a responsabilidade de representá-

los na procissão. Isso expressa o principal aspecto que sustenta a fronteira social entre 

estes grupos, ou seja, a exterioridade e tardia vinda negra para Vila, o que acaba por 

distingui-los de Jesuítas e Tupinambás na festa.  

Por conta de tal especificidade no contexto da procissão ao Divino de Abrantes, 

nem África nem grupo étnico legitimam a representação negra na festa, mas, sim, as 

funções socioeconômicas que foram assumindo como meio de sobrevivência pós-

libertação nas proximidades da Vila. Nesse sentido, a “Classificação social” na festa do 

Divino é analisada como sugere John L. Comaroff (1987:304), pois, esta é uma das 
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condições para a existência social, o que nos instigou a investigar como e por quais 

meios históricos, culturais e materiais essa classificação é realizada em Vila de Abrantes 

no contexto da procissão, ao invés de buscar algum tipo de primordialismo.  

A cada ação correspondente a festa seria efetivada a passagem para um novo 

tempo, como também de forma simultânea aconteceria à transformação do Abrantino. 

Portanto, a análise do meio pelo qual a religiosidade católica Abrantina é praticada, nos 

permite tratar a festa em termos de sua prática ritual buscando perceber tanto seu 

desenvolvimento quanto seus significados e efeitos na vida dos Abrantinos. Pelos 

instantes cerimônias que compõem a festa do Divino em Abrantes (o grito de louvor, a 

procissão e a missa de encerramento), será possível a partir da categoria “Rito”, 

descrevê-los por seus estados constituintes; separação, liminaridade e agregação 

trabalhados por Van Gennep (1960:11), Turner (2005:139) e Kapferer (1979:4). Por sua 

vez, os bens materiais e imateriais elencados como “Patrimônio” pelos Abrantinos, 

corresponderiam tanto ao espaço físico da festa como ao da memória, da comida, da 

bebida, da música e das bênçãos recebidas, elementos que em conjunto no contexto dos 

festejos ao Divino contribuem para a fabricação de corpos e espíritos.  

Através das ideias sobre patrimônio de Gonçalves (2003:24) atenderíamos ao 

objetivo de compreender como os Abrantinos por diferentes formas retribuem e são 

retribuídos pelo Divino Espírito Santo, ao instante em que realizam todos os anos de 

Pentecostes a festa. O intento direcionou a problematizar o patrimônio material e 

imaterial Abrantino a partir da realização da festa e de suas implicações socioculturais e 

políticas em Vila de Abrantes.  No que tange as fotografias registro realizado no dia da 

procissão, o “Sábado do Divino” em Vila de Abrantes, penso a partir de Kossoy 

(1999:21-22) o qual rejeita a utilização das imagens fotográficas como ilustrações do 

texto, dizendo que estas imagens contem em si “Realidades e Ficções”. As fotografias, 

portanto, serão exploradas em seu potencial informativo, como também 

contextualizadas a trama social na qual estão contidas.  

Sobre os capítulos; Vila de Abrantes: História, Mito e Memória da Festa do 

Divino Espírito Santo vêm por em diálogo “Historiografia e Memória”. Por essas, 

entendo que são camadas de significados pelas quais seriamos informados sobre os 
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primeiros tempos de Vila de Abrantes, ou seja, os eventos de “Peste e Migração” que 

contam tanto sobre a fundação da cultura e das instituições portuguesas em Abrantes, a 

reorganização temporal, espacial, comportamental e religiosa dos índios Tupinambá, 

como também sobre a relação que estes acontecimentos possuem com a festa do Divino 

Espírito Santo e as origens da Vila. Lembrando-se do ato fundador os Abrantinos 

produziram discursos míticos sobre a Vila. As primeiras versões solidificavam para o 

contexto da fundação da comunidade, a relação Tupinambá/Jesuíta como predominante. 

Por sua vez, os personagens fundadores se mostraram concorrentes quando expressos 

em “Tempos de aldeia” e “Tempos de aldeamento”, ou seja, a retomada da autonomia 

da aldeia pelos Tupinambás, a pacificação, a varíola, a migração de Catu de Abrantes 

para a Vila, e a conseqüente redução de sua população no aldeamento. 

Também neste capítulo é discutido o contraste existente entre as narrativas que 

afirmaram sobre a predominância da relação Tupinambá/Jesuíta para as origens da Vila, 

de minha observação que presenciou a representação de Populações Negras no corpo 

festivo ao Divino de Abrantes. O quadro social narrado pelos Abrantinos 

correspondente a elevação do aldeamento do Divino Espírito Santo ao status de Vila, 

nos informou sobre as condições políticas, econômicas e sociais da presença negra em 

Abrantes, e os porquês de sua exclusão e inclusão no corpo festivo ao Divino como 

forma de exigir das versões míticas de outrem, uma atualização sobre as origens 

socioculturais de Vila de Abrantes. 

“Tradição Mista do Divino: Inclusão e exclusão negro-indígena na festa” se 

detêm em falar a partir do método etnográfico aplicado durante o grito de louvor, a 

procissão e a missa de encerramento ao Divino de Abrantes, da relação que existe entre 

os eventos de “Peste e Migração” que culminaram na fundação da comunidade e 

realização da festa em Vila de Abrantes juntamente com os instantes cerimoniais. Estes 

observados em conjunto no presente expressariam os estágios de segregação, 

liminaridade e agregação do rito de passagem Abrantino, como também a flexibilidade 

desta manifestação religiosa em aceitar e rejeitar símbolos e significados em sua 

estrutura.   
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Tratando sobre as especificidades do Sábado do Divino o capítulo informa sobre 

a forma organizacional da festa; a vinda de participantes de outras localidades ligados a 

Paróquia de Abrantes e os personagens trazidos para a procissão por cada comunidade 

envolvida nos festejos. As barracas que comercializavam doces, comidas, bebidas e a 

música, distrações durante o grito de louvor, expressão como “Profano e o Sagrado” 

dialogam num mesmo espaço de forma recíproca, tendo por função renovar o sentido de 

comunidade e parentesco religioso entre os Abrantinos. O estilo do texto etnográfico 

vem a expressar também, os meios e condições fenotípicas, históricas e sociais, 

utilizadas para que alguns Abrantinos e outros de comunidades congregadas a Paróquia 

do Divino de Abrantes, legitimem sua participação como representantes de seus 

ancestrais na procissão. Também a partir de uma comparação realizada com as festas do 

Divino em outras regiões do Brasil (no interior de São Paulo e no Maranhão) foi 

possível expor as características particularidades que acabam por diferenciar a festa do 

Divino em Abrantes de outras.  

Ainda o acervo fotográfico registrado vem a nos fazer compreender pelas idéias 

e valores que nelas estão contidas; a estrutura ritual da festa, as relações étnico-raciais 

que se expressam entre o antagonismo “Inclusão/Exclusão” negro-índigena na festa, 

sua composição hierárquica e os símbolos e significados atribuídos a festa do Divino 

Espírito Santo pelos Abrantinos. Por fim, “Edificando o invisível em Vila de Abrantes: 

Formação, Descaso e Usurpação do Patrimônio imaterial”, diz respeito às implicações 

socioculturais e políticas que foram florescendo, concomitantemente ao uso do espaço e 

da energia que os Abrantinos demandaram para seu desenvolvimento até os dias atuais.  

Dessa forma, se explica que o patrimônio Abrantino aqui discutido emerge do 

inventário dos bens que eles valorizam e desejam preservar, pois, é de suma importância 

que se desenvolva a imagem desses lugares em conexão com os traços culturais 

intrínsecos a própria comunidade. Estes lugares edificados ou reedificados na 

invisibilidade pela memória Abrantina seriam ao mesmo tempo material, simbólico e 

funcional que contam sobre a história da Vila, fazendo emergir mundos, épocas e 

personagens distintos. O patrimônio Abrantino neste capitulo é apresentado como 

imaterial ou intangível, pois, provenientes do contexto festivo ao Divino este; religioso, 

profano, musical, dançante e culinário simultaneamente, contrastaria com a perspectiva 
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de patrimônio apenas como edificação, para compreendê-lo através dos aspectos sociais 

e culturais que os envolve. Em conseqüência, os aglomerados de edificações e a malha 

urbana de Vila de Abrantes que se encontram incluídas no trajeto da procissão, se 

transformariam por terem importância no que diz respeito à estrutura organizacional da 

festa do Divino, em lugares/testemunho histórico sem que para isso tenham tido em 

suas origens uma destinação memorial.   

 

I. A Etnografia: Eu vi o Divino fazendo festa em Vila de Abrantes. 

 

O ato de escrever etnografia seria o cumprimento fora da situação de campo da 

mais alta função cognitiva. O que é realizado é uma interpretação orientada pelas 

categorias e conceitos básicos da Antropologia. Para o antropólogo como autor é de 

suma importância às justificativas ditas pelos próprios interlocutores. Nessa fase do 

estudo não se pode dissociar os dados colhidos pelo olhar dos provenientes do ouvir. A 

pesquisa antropológica se encontra fundada neles com os quais em algum momento na 

produção textual devem-se prestar explicações. Por isso, estes só poderiam ser colhidos 

através da entrevista, do confronto entre o nosso mundo, o mundo do antropólogo e o do 

Abrantino (OLIVEIRA, 1994:14-17). 

            Nesse sentido, os problemas levantados e escolhidos mediante as entrevistas e as 

teorias utilizadas em seu tratamento estão intimamente relacionados, "isto é, um 

conjunto de relações sociais que o antropólogo estabelece com as pessoas pesquisadas, 

que permite a realização do trabalho etnográfico" (SILVA, 2006:32), no qual Mariza 

Peirano (1995:40-43) completaria afirmando que se as orientações teóricas se vinculam 

as especificidades estabelecidas em campo, a pesquisa etnográfica e a teoria 

antropológica se sofisticam. Evoco Geertz (1989:15) quando o mesmo nos diz que fazer 

etnografia é ir além de suas técnicas e processos determinados. Traduz um esforço 

intelectual de compreensão particular de um acontecimento em que o comportamento 

dos indivíduos, da ação social, se encontra numa teia de relações conceituais 

simultâneas. Ele emerge do papel que estes indivíduos desempenham na prática, do 
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padrão de vida decorrente, da situação em que se encontram do contexto e da conjuntura 

à qual pertencem. 

 A estratégia metodológica que proponho se inspira em Durham (2004:361) a 

qual acerca dos estudos sobre comunidades em contextos urbanos, é possível aplicar os 

métodos de observação participante formulando um retrato multidimensional da vida 

social Abrantina, o que a autora denominou de "Antropologia na cidade". Atentado para 

a problemática do tempo de permanência que o antropólogo tem entre a comunidade 

estudada e que na maioria das vezes é um tanto curto, Eunice Durham (2004:368) nos 

leva a buscar a identificação com os valores e aspirações dos moradores concentrando-

se na análise de seus discursos. Este o material empírico privilegiado que significaria 

não nos contentarmos em apenas descrever como os fenômenos se apresentam na festa, 

mas investigar também o modo como estes são produzidos.  

Levando-se em consideração a adequação do arsenal teórico antropológico para 

lidar e analisar com comunidades marcadas por processos de mudança social, Feldman-

Bianco (1987:11) incrementa a discussão atentando para os limites entre observação e 

investigação, privilegiando a observação e a reconstrução do comportamento concreto 

de indivíduos específicos em situações estruturadas. Em diálogo com este ponto de vista 

Goldman (1999:97) diria que esta seria a tendência contemporânea dos antropólogos, 

qual surge no interior de sociedades amplas; comunidades, subgrupos, enfim minorias 

para a investigação antropológica, sendo que a explicação dos fenômenos sociais ou 

culturais, “deveriam necessariamente passar por algum tipo de reconstituição 

histórica”.  

Feldman-Bianco (1987:11) a partir da proposta de construção de seqüências de 

eventos que focalizem gente, tempo e lugar, nos abre a possibilidade de combinar dados 

provenientes da observação e da indagação realizando uma análise de Vila de Abrantes 

que leve em consideração a ação dos atores envolvidos e as representações construídas 

pelos mesmos. De forma situacional ou como estudo de caso detalhado recupero o estilo 

narrativo romancista malinowskiano e ao mesmo tempo o extrapolo, no momento em 

que estabeleço conexões entre os casos citados incluindo personagens diferentes.  
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Sugerindo ainda uma alternativa metodológica a qual em diálogo com 

historiadores sociais embora valorizando ainda o tipo característico da pesquisa 

antropológica, interação e observação intensivas em uma localidade, Bela Feldman-

Bianco (1987:35) enfatiza a necessidade de se combinar essa observação direta com a 

análise de campos de atividade e o emprego rigoroso de material histórico. Com esta 

alternativa coloco em diálogo com a autora Goldman (1999:113), que percebe a 

antropologia contemporânea tendenciosa a assumir seu caráter de história, porém, não 

num sentido de gênero ou parte do conhecimento científico geral, mas como um esforço 

profundo para atingir os processos de objetivação que foram engendrados pelos 

envolvidos.  

Em tais condições de trabalho a decisão foi por realizar as entrevistas partindo 

de questões não definidas, porém, advindas no processo de elaboração e vivencia do 

trabalho de campo, não existindo necessidade de definir uma amostra porque o que 

importa é o significado de uma informação para a situação avaliada e não a quantidade 

de interlocutores que repetem essa mesma informação ou o número de vezes em que ela 

aparece. Nesse sentido, aqueles a quem devo a possibilidade de realização dessa 

pesquisa foram agrupados de acordo com o teor de suas narrativas e seus 

correspondentes contextos de produção. 

Seria a partir desse entendimento que visitava a Vila acreditando que por conta 

de sua riqueza histórica temas diversos poderiam se fazer manifestos no acervo 

memorial das experiências dessa comunidade, especificamente as lembranças sobre a 

festa do Divino Espírito Santo. Então, em Maio/2009 durante a semana de Pentecostes 

fiz minha primeira visita. Já dentro do ônibus procurava me informar exatamente sobre 

a localização da igreja Matriz, o que não foi difícil de saber com os próprios 

passageiros. 

Visualizada a igreja Matriz que ficava ao final de uma rua a direita do primeiro 

ponto de desembarque de Vila de Abrantes percebi que a porta lateral da igreja 

encontrava-se aberta e entrei. Fui recebido por Irmã MA, esta que passaria a fornecer-

me maiores informações sobre a festa e quando esta iria se realizar. No final da conversa 

a religiosa convidava-me para presenciar e participar dos festejos ao Divino Espírito 
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Santo que iriam se realizar do dia 27-31/05/2009 pedindo-me gentilmente que viesse 

cedo para acompanhar os preparativos e que trouxesse velas para levar nas mãos 

durante a procissão.  

No sábado (30/05/2009) correspondente à realização da procissão retornava a 

Vila de Abrantes. Cedo como marcado encontrava novamente Irmã MA, no que pude 

em sua companhia observar a movimentação dos Abrantinos no em torno da festa do 

Divino Espírito Santo. À primeira vista notei que os objetos litúrgicos da Igreja Matriz, 

por exemplo, os “Estandartes” com a figura da pomba do Divino e o crucifixo que 

seriam utilizados durante a procissão encontravam-se nas mãos de alguns jovens. 

Segundo a religiosa os mesmos eram integrantes da Paróquia do Divino Espírito Santo 

de Vila de Abrantes, os quais num mutirão passavam um para o outro estes objetos  

colocando-os no interior de um carro que iria transportá-los para a igreja de São Bento, 

na localidade de Buris de Abrantes, templo católico no qual ocorre a ornamentação dos 

personagens que participam da procissão. Na Praça de Buris de Abrantes acontece o 

“Grito de louvor”, ato cerimonial que antecede a procissão. 

Aproveitando a oportunidade  pedi que me orientasse sobre como chegar a Buris 

de Abrantes (comunidade vizinha a Abrantes) e ir até a igreja de São Bento, já que esta 

era subordinada à igreja Matriz. Irmã MA solicitava aos jovens da Paróquia do Divino 

Espírito Santo que ali se encontravam transportando os objetos litúrgicos da procissão, 

que quando fossem descer (andar) para Buris de Abrantes me levassem até a igreja de 

São Bento, o que sem demora aconteceu. Buris era um tanto distante da Vila, porém, 

uma caminhada a passos largos 30 minutos foram o suficiente para chegarmos à igreja 

de São Bento. Lá conheci Dona C esta que era responsável por ornamentar os 

protagonistas que seriam representados durante a procissão. Ela explicava que todas as 

comunidades ligadas a Paróquia no dia da festa do Divino Espírito Santo se dirigem a 

Vila de Abrantes para louvá-lo e cada uma delas traria o seu personagem para participar 

da procissão.  

Para Vila de Abrantes cabia representar; os Jesuítas, os índios e índias 

Tupinambá.  Já as Floristas, os Pescadores, Lavadeiras de ganho, os Sete Dons do 

Divino, os Porta-estandartes, os Carregadores do andor ou Reis e o Porta-bandeira, 
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seriam representados em conjunto pelas comunidades (Jauá, Arembepe, Cordoaria, Catu 

de Abrantes, Buris de Abrantes e outras). Chegado o momento com vela na mão e os 

olhos um tanto ainda destreinados para lida antropológica, entretanto muito atentos, 

acompanhei o grito de louvor que antecedia a procissão que vai da Praça de Buris de 

Abrantes até a Igreja Matriz de Vila de Abrantes, no que observei os diversos 

acontecimentos e reações dos Abrantinos. Este dia foi bem interessante, pois, a festa 

neste ano encontrava-se inserida no circuito de comemorações que marcavam o 

aniversário dos 251 anos da fundação de Camaçari.  

Levando-se em consideração à Vila de Abrantes por sua importância histórica 

nos primórdios da colonização brasileira, região que deu origem a outras localidades do 

litoral norte baiano inclusive Camaçari promoveu, além da participação da comunidade 

Abrantina, também escolas estaduais e municipais tanto da Vila como de outras 

localidades que vieram com seus alunos para a realização da procissão concentrando-se 

um grande número de pessoas na Praça de Buris de Abrantes durante o grito de louvor. 

Iniciada a procissão ouvi de algumas pessoas com quem tive a oportunidade de 

conversar que a procissão ao Divino teria além de um caráter religioso, o objetivo de 

dramatizar através dos personagens devidamente ornamentados os primeiros tempos de 

fundação do aldeamento do Divino Espírito Santo, hoje Vila de Abrantes. Como 

conseqüência, dali saia convencido de que esta festa Abrantina aglutinava os principais 

fundamentos e marcadores da origem social de Vila de Abrantes.  

Munido dos instrumentais antropológicos necessários para a pesquisa após 

ingresso no NPPA/UFS, meu segundo retorno se fez em 2010. Sem conhecer 

efetivamente ninguém a não ser Irmã MA e Dona C voltava à Vila de Abrantes. 

Acreditando reencontrar estas pessoas me dirigi à igreja Matriz, porém, não 

encontrando Irmã MA. Diante disso, partia para minha segunda opção, Dona C. Dessa 

vez, encontrava a igreja de São Bento fechada. Depois de uma caminhada longa 

retornava à Vila parando na sombra de uma das árvores da Praça Matriz. Idealizava 

encontrar outros interlocutores provindos de outras localidades em Abrantes. Os 

contatos estabelecidos em 2009 neste momento não se fizeram presentes no fazer 

etnográfico dificultando meu contato com outros interlocutores. Passava então, a 
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fotografar a Praça de Vila de Abrantes, como também a igreja Matriz, quando acabava 

por reencontrar V, uma querida amiga da época da graduação. Falava V que trabalhava 

num colégio (SOMA) em Abrantes. Informava-a sobre meu objeto de pesquisa e 

aproveitando a intimidade e o momento propício perguntava a ela se poderia me ajudar 

introduzindo-me entre os Abrantinos que conhecia.  

Gentilmente V propôs em falar com a Diretora do colégio e confirmando a 

possibilidade do encontro ligaria me avisando. Após alguns dias ligava confirmando que 

a Diretora do colégio em que trabalhava em Abrantes aceitava me encontrar para uma 

conversa. No colégio SOMA passei a contar a Diretora D meus intuitos ainda 

preliminares para com a festa. No entanto, a primeira dificuldade se apresentava. Esta 

recentemente havia se tornado moradora de Vila de Abrantes e sobre meus intuitos 

pouco pode me informar.  

Entretanto, sua ajuda seria inestimável ao me indicar ao senhor JO, professor e 

responsável por um projeto social em Vila de Abrantes chamado "Anos Dourados". Na 

sede do projeto social fui recebido pelo próprio que ouvindo quem eu era e os meus 

intuitos em Vila de Abrantes aceitava se tornar um interlocutor. Sobre minhas 

indagações o mesmo foi bastante honesto. Disse que apesar de morar há 30 anos em 

Vila de Abrantes desenvolvendo trabalhos sociais sabia pouco no que se refere ao objeto 

de estudo que estudava. Argumentava que tinha consciência da importância histórica de 

Vila de Abrantes e que infelizmente essa tradição religiosa como outros aspectos da vida 

sociocultural Abrantina eram vítimas do descaso de seus lideres políticos e ele com seu 

projeto social tentava minimizar isso.   

É no contexto dessa conversa que um conhecido seu adentrou a sede do projeto. 

Sem saber ainda seu nome este o questionava pela publicação de uma foto em que JO 

aparecia ao lado de um líder político de Vila de Abrantes que na opinião do amigo era 

um dos grandes responsáveis pela continuidade e até mesmo agravamento desse 

descaso. JO o respondia dizendo que o que ele prezava e praticava era política 

comunitária e não partidária, ele estaria do lado daqueles que queriam minimizar as 

mazelas dos Abrantinos mesmo que fossem considerados contrários.  
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Após discussão calorosa este me apresentava a JOS dizendo que ele por ser 

“Nativo” poderia me ajudar muito. Passando a ouvir minhas explicações o novo 

interlocutor, que logo se transformaria em meu principal mediador mostrava-se 

interessado em colaborar para o desenvolvimento do estudo, possibilitando assim o 

encontro com os outros Abrantinos. Em sua companhia passava a ter contato efetivo 

com outros moradores. Procurei então, evocar a memória dos interlocutores em dois 

contextos; a semana de Pentecostes que antecedia a festa do Divino Espírito Santo, a 

realização da procissão ao Divino e a missa de encerramento ocorrida no mesmo dia. 

Focalizei com maior atenção os moradores da Praça Matriz de Vila de Abrantes 

(antigo aldeamento), local que também se encontra a igreja Matriz. JOS que era agente 

imobiliário me levava ao encontro de seus patrões donos da Imobiliária “Estrada do 

Coco”; o Senhor KA e o Senhor JN.  Passei a manhã quase toda conversando com estes 

os quais deixaram claro que o que me informavam fazia parte do conhecimento dos 

Abrantinos.  

Eram nítidas a boa vontade e a felicidade em se lembrar de quando Vila de 

Abrantes foi fundada, sua religiosidade, o patrimônio histórico/cultural, as relações 

entre índios Tupinambá e Jesuítas, a violência que estes sofriam e o surgimento de 

novos grupos sócio-raciais. Em outro momento de nossa conversa lembravam-se dos 

tempos áureos de quando o aldeamento do Divino Espírito Santo foi elevado à condição 

de Vila, entreposto dinamizador da atividade e do trânsito pastoril para o Recôncavo, 

como também fornecedora de bens de primeira necessidade para Salvador, então capital 

da colônia portuguesa na América. Seria nesse mesmo contexto que JN incluiria na 

relação solidificada pela história oficial Abrantina índios Tupinambá/Jesuítas, a 

presença de Populações Negras que na condição de escravos e libertos trabalhavam nas 

fazendas que iam se formando nas proximidades da Vila. Sobre tal aspecto o 

interlocutor tomava como referência o "Quilombo de Cordoaria" como local da região 

Abrantina que conservaria a forma como os negros viviam e subsistiam na Vila.  

JOS conduzia-me a casa de outra interlocutora, Dona ME, moradora da Praça 

Matriz e ex-professora de seu JN na infância. Chegava à porta de sua casa ao mesmo 

tempo em que sua filha a deixava. Era meio dia, horário de almoço, não tinha certeza 
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que iria me receber. Por intermédio do mediador pedia permissão a filha que comunica-

se que uma pessoa gostaria de conversar sobre Vila de Abrantes. Esta prontamente 

respondia que podia conversar comigo antes mesmo da filha lhe dizer alguma coisa. Ela 

juntamente com a Irmã MA eram as responsáveis em receber as pessoas que porventura 

iriam à igreja Matriz, como também administrar a manutenção da mesma na ausência do 

Padre. Saindo da entrada de sua casa para a varanda da mesma convidava-me a sentar 

nas cadeiras ali dispostas iniciando nossa conversa. A interlocutora perguntava se eu 

não queria conhecer o interior da igreja Matriz. Aceitando, contava-me com maiores 

detalhes que a igreja Matriz era muito antiga e que havia sido erguida primeiro de palha, 

depois de pedras e barro pelos índios Tupinambá. Falava também que após a última 

reforma muita coisa tinha sido modificada na estrutura perdendo-se para sempre certas 

formas arquitetônicas datadas do século XVI.  

No desfecho de nossa conversa entoando sua voz mais baixa do que o habitual 

sussurrou em meu ouvido a existência dos registros paroquiais em posse do Padre da 

igreja Matriz LO e que poderiam ser úteis para o estudo. Na companhia de JOS 

seguíamos a casa da próxima interlocutora, Dona RM. Dela obtive informações 

principalmente de cunho familiar ao falar de seu pai um Sírio que vindo para região de 

Vila de Abrantes tornava-se proprietário de duas fazendas; a do Grilo e a Las Palmas na 

atual localidade de Jauá. De lá transportava bois para a capital baiana como também os 

trazia.  

Passava a trazer para o presente as lembranças que guardou em sua memória da 

vivência com sua avó uma índia Tupinambá. Quando tocado nesse assunto percebi em 

seus olhos direcionados para janela o quanto era para ela doloroso recordar o incômodo, 

a negação, o silêncio e o choro de sua avó ao contar o sofrimento em poucas ocasiões, 

sobre a penúria de que seus parentes Tupinambá foram vítimas em Vila de Abrantes. 

Como os interlocutores anteriores falava sobre a importância do patrimônio 

histórico/cultural Abrantino, porém, com maior contundência reivindicatória. Dizia que 

antes da reforma da igreja Matriz durante os preparativos para a festa do Divino Espírito 

Santo quando o chão ainda era de barro, ao mesmo tempo em que varriam iam trazendo 

a superfície urnas funerárias e ossadas de índios Tupinambá enterradas no antigo 
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cemitério ao lado da igreja. Colocados em sacos plásticos como recomendavam eram 

transportados para Salvador sem que ela ou outro morador soubesse o seu real 

paradeiro.  

Falando sobre a reforma da igreja na década de 70 do século XX outra denúncia 

era feita. Que os santos da igreja Matriz não eram os mesmos e que estes haviam sido 

trocados justamente por serem bastante antigos e de grande valor. Esbravejava 

afirmando que tentou a formação de uma comissão para investigar a suspeita, não 

obtendo apoio suficiente de lutar contra o poder religioso católico Abrantino. Mostrava-

se sentida por hoje não mais existir as edificações da Câmara e da Cadeia de Vila de 

Abrantes (antigo Convento e Colégio jesuíta e depois hospício) que segundo ela 

haveriam de ser preservados. A título de explicação esse bloco da pesquisa etnográfica 

que envolveu os referidos interlocutores foi desenvolvido no mês de Pentecostes, do dia 

01/05 até o dia 22/05 de 2010 quando se sucederam diversos encontros. Este período 

marca o momento anterior aos festejos ao Divino Espírito Santo. O contexto que 

antecedeu a festa possibilitou que a memória Abrantina trouxesse a tona lembranças 

específicas de seu processo de formação e desenvolvimento sócio-cultural.  

O próximo bloco etnográfico será consistido pelos interlocutores que foram 

considerados aqueles circunscritos ao dia 22/05, sábado correspondente ao grito de 

louvor, a missa de encerramento e especificamente a procissão que conduziu a pomba 

do Divino Espírito pelas ruas de Vila de Abrantes até a igreja Matriz. Já havia falado 

com irmã MA e com Dona ME que estaria presente na procissão e se fosse possível que 

elas me introduzissem entre outros participantes da festa. Chegado o dia da procissão 

cedo ia para o ponto da orla pegar o primeiro ônibus para Vila de Abrantes. Na Vila me 

dirigi novamente à igreja Matriz à procura dos interlocutores que já mantinha contato. 

Irmã MA que se encontrava bastante ocupada com os afazeres da organização da festa 

dizia que Dona ME encontrava-se com dores nos joelhos e não poderia acompanhar a 

procissão, mas estaria presente na missa de encerramento.  

Perguntava se Dona C continuava a ser a responsável pela igreja de São Bento 

em Buris de Abrantes e ornamentação dos personagens que seriam representados 

durante a procissão. A religiosa respondia positivamente e que ela se encontrava lá. 
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Dessa forma, conheci VA, o senhor que em todas as festas do Divino Espírito Santo em 

Vila de Abrantes fornece seu carro para transportar tanto os objetos litúrgicos da igreja 

como a Bandeira e os Estandartes, além das roupas dos protagonistas da procissão. 

Como a distância da Praça Matriz de Vila de Abrantes não se fez longa de carro 

até a igreja de São Bento em Buris de Abrantes conversei pouco. O mesmo me dizia que 

transportar os objetos litúrgicos que seriam utilizados na procissão e na missa de 

encerramento era o mínimo que podia fazer, pois, segundo ele o Divino Espírito Santo 

fez e faz por ele e por sua família muito mais do que esse simples gesto. Também falava 

que ser pertencente à Paróquia do Divino de Abrantes é estar mais perto de Deus e a 

festa seria a forma que os Abrantinos agradeciam e renovavam os seus pedidos.   

Entrando na igreja de São Bento encontrei um grande número de crianças que 

esperavam as roupas correspondentes aos personagens que iriam representar na 

procissão. Trazendo as roupas estava Dona C. Passei a conversar com ela a qual 

explicava a estrutura ritual da festa do Divino Espírito Santo. Falava que a primeira 

capela construída pelos Jesuítas na região de Abrantes teria sido em Catu de Abrantes, 

esta existindo até os dias de hoje. Falou também que os índios Tupinambá e os Jesuítas 

foram para Abrantes por causa de uma peste que matou muita gente. Por isso, todas as 

comunidades outrora pertencentes ao antigo aldeamento voltam a Vila de Abrantes para 

os festejos ao Divino.  Na própria igreja de São Bento conheci G, tia de algumas 

meninas que iriam representar os Sete Dons do Divino Espírito Santo e outros 

personagens. Ouvi dela que a religiosidade Abrantina em torno do Divino seria a 

consagração de um povo. Por isso, a Paróquia do Divino de Abrantes para ela teria uma 

enorme importância para isso.  

Comentando sobre os personagens da festa dizia que os Jesuítas foram 

extremamente importantes para o desenvolvimento da região. Já a presença dos índios e 

índias Tupinambá e Populações Negras era uma forma de tradição da religiosidade 

Abrantina tendo como objetivo lembrar e agradecê-los por tanto trabalho e sofrimento 

no início da formação de Vila de Abrantes. Indo para a Praça de Buris de Abrantes local 

que se iniciaria o grito de louvor, observei sob a proteção de um quiosque a chegada e a 

mobilização dos envolvidos na montagem das barracas e da banda que já se encontrava 
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no palco montado na Praça, para animar os fieis. Após seu início os Abrantinos 

expressavam extrema alegria tendo em suas mãos bolas nas cores vermelhas e brancas, 

Estandartes com a pomba do Divino, e cartazes que traziam mensagens de bons 

presságios cristãos, enquanto outros comiam saborosamente os bolinhos e doces 

oferecidos pelas barracas das comunidades participantes ao mesmo tempo em que 

cantavam músicas de louvor ao Divino; 

 

 Oração do Divino Espírito Santo 

 

Vinde Espírito Santo! 
Enchei os corações dos Vossos fiéis e 
acendei neles o fogo do vosso amor. 
Enviai o Vosso Espírito, 
e tudo será criado. 
E renovareis a face da terra. 
 
OREMOS 
Deus, que instruístes os corações dos 
vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, 
fazei com que apreciemos retamente 
todas as coisas segundo o mesmo Espírito 
e gozemos sempre da sua consolação. 
Por Cristo, Senhor nosso. 
AMÉM.  

 

Caindo a tarde avistei Irmã MA no que me aproximei para lhe solicitar novos 

contatos. Tirava algumas dúvidas qual esta dizia que cada grupo religioso católico tinha 

uma forma de espiritualidade. Os Jesuítas tinham apreço pela instrução educacional por 

via da religião, sendo a festa do Divino Espírito Santo um exemplo claro dessa prática 

de se fazer conhecer Deus. Pedia a religiosa que me apresentasse a outros responsáveis 

pelas comunidades participantes. Esta me apresentava Dona N da comunidade de 

Arembepe ligada a Paróquia do Divino Espírito Santo de Vila de Abrantes. Falava que a 

festa do Divino Espírito Santo era o retorno a casa mãe para agradecer e que o festejo 

era a forma que os cristãos conseguiam chegar mais perto de Deus.   
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Após explicação do significado da festa interrompi nossa conversa para ouvir a 

pregação do Padre LO que me chamava atenção. No instante em que voltava a 

conversar com a interlocutora, do lado direito do quiosque, pude observar a presença de 

capoeiristas. Aproximando-me conversei com M líder do grupo de capoeira Libertação 

de Vila de Abrantes o qual comentava sobre seu desejo de incluir os capoeiristas de seu 

grupo entre os personagens participantes das alas que compõe a procissão ao Divino, 

justificando que tal presença seria a forma de reconhecer o papel das Populações Negras 

na Vila. A presença do grupo de capoeira no contexto do grito de louvor, contudo, não 

inserido no corpo festivo ao Divino serviria como exemplo da flexibilidade de sua 

tradição religiosa em incluir ou excluir o conteúdo simbólico negro-indígena na festa. 

Enquanto isso Padre LO afirmava que a Igreja Católica em Vila Abrantes era importante 

por sua função resgatadora da cultura e das raízes Abrantinas.  

Levava em consideração a relação mútua entre Jesuítas, índios Tupinambá e 

depois as Populações Negras, pois, segundo ele a identidade Abrantina não é apenas o 

registro geral (RG), mas que a diversidade do povo Abrantino seria suplantada pela 

imagem de Deus. Extasiado pelo posicionamento do padre esperei o melhor momento 

para conversar com ele, o que aconteceu quando estava junto aos integrantes da 

comunidade de Arembepe, no que fui apresentado a ele por Dona N. No fervor do final 

do grito de louvor o Padre falava que a festa do Divino Espírito Santo possuía mais de 

400 anos tendo se iniciado no período de Pentecostes marcando a refundação do 

aldeamento do Divino Espírito Santo e o início dos festejos.  

O Padre percebia que a realização da festa do Divino em Vila de Abrantes 

encontrava-se um tanto decadente, porém, sua intenção era não deixar que a festa fosse 

extinta. Na seqüência, os participantes iniciavam uma nova mobilização com os seus 

personagens organizados em alas, tendo a pomba do Divino Espírito Santo em destaque 

no centro da procissão. O cortejo saiu da Praça de Buris até a Igreja Matriz tendo um 

número aproximado de 100 pessoas acompanhando-a bem diferente da de 2009, 

embora, não menos marcada pela felicidade, sorrisos e o louvor fervoroso que se faziam 

visíveis ao Divino.  
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Antes de chegar perto da entrada da igreja Matriz a pomba era recebida por uma 

salva de fogos seguidos de gritos de “Viva o Divino Espírito Santo!”. No interior da 

igreja foi iniciada a missa que iria encerrar o dia litúrgico e os festejos ao Divino 

Espírito Santo em Abrantes. Aqui os agradecimentos às graças alcançadas eram 

marcadas por lágrimas seguida do reforço aos novos pedidos. À noite ao retornar a 

Salvador marcava por telefone o que JOS havia sugestionado para mais uma visita, a 

Dona E, sua avó, também residente na Praça Matriz de Vila de Abrantes.  

No outro dia cedo encontrava o mediador em frente à imobiliária que trabalhava. 

Sem demora fomos em direção à casa da interlocutora. Tímida, lembrou-se do momento 

em que o aldeamento foi extinto e que os índios passaram a morar em casas de estilo 

europeu/português a partir da imposição de famílias nucleares e de casamentos 

monogâmicos. Deixava bem claro que neste momento os únicos brancos em Abrantes 

eram os Jesuítas. A mesma marcava o momento em que Vila de Abrantes ganhava esse 

status de territorialidade comentando a construção da Câmara e da Cadeia, destino de 

índios e índias que eram presos por insistirem em suas práticas e costumes tradicionais. 

Também fazia referência ao aumento de uniões entre etnias diferentes citando uma 

vizinha fruto da união de um negro com uma índia Tupinambá.   

Explicava que estas informações sobre a presença de negros em Abrantes eram 

lembranças que trazia à tona do que ouvia de sua antiga vizinha, a qual lhe havia dito 

que estes negros se concentravam em sua maior parte na localidade de Boa União, 

antiga fazenda de cana circunvizinha à região Abrantina. Organizando as narrativas 

colhidas dos interlocutores e adquiridas até a realização do grito de louvor, da procissão 

e da missa de encerramento, como também da seleção das fotos, percebi que em muitos 

dos depoimentos dos Abrantinos emergiam certos lugares edificados em que suas 

memórias estavam fixadas, ou seja, marcadores temporais.  

Entendia que cada local inventariado pelos interlocutores formulava um 

conjunto patrimonial de valor histórico/cultural o que me motivou a retornar a Vila de 

Abrantes ainda sob os resquícios da festa do Divino Espírito Santo entre 27/05 a 05/06 

de 2010. Dessa forma, reencontrava KA, JN, Dona ME e Dona RM, no que alimentei 

suas memórias com suas falas anteriores obtendo explicações detalhadas e maiores 
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informações sobre as funções sociais dessas edificações existentes ou não na atualidade, 

o tempo e quadro social qual pertenciam, como também o impacto simbólico e 

valorativo que estes provocam nos Abrantinos, expressando-se assim como se 

relacionam com o que está visível ou invisível em seu em torno.   

 

 

CAPÍTULO I 

 

Vila de Abrantes: História, Mito e Memória da Festa do Divino Espírito Santo 

 

A escolha por apreender neste capítulo o momento anterior, o em torno e o 

instante da realização da festa do Divino Espírito Santo de Vila de Abrantes busca 

compreender como os Abrantinos significam esta festa em suas vidas, já que a partir do 

exame das narrativas dos interlocutores foi possível colocar história escrita e memória 

Abrantina como camadas de significados que interagindo uma com a outra, 

possibilitaram a reconstrução das origens sociais, culturais e cosmológicas, como 

também o quadro social qual a Vila se encontrava inserida e foi se desenvolvendo. Por 

isso, mesmo que distanciadas no tempo e no espaço as narrativas evocadas no contexto 

dos festejos ao Divino Espírito Santo, juntas foram capazes de compor através das 

lembranças dos Abrantinos as origens da Vila e como o que foi formulado no passado, 

no presente da Vila, reverbera no cotidiano dessa comunidade. 

 

1.1 Entre a Companhia dos Jesuítas e os Tupinambás de Abrantes. 

 

"Um lugar chamado Cruzeiro. As dunas, local de atracação de barcos para o 
abastecimento de água doce. Foi por este local que os primeiros 
missionários chegaram em Vila de Abrantes. Lá eles botaram uma cruz. Isso 
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tá tudo no livro de Eduardo Cavalcanti, "Abrantes berço da civilização 
brasileira" (KA e JN, 16/05/2010). 

 

Após ter constituído uma franca relação com JOS fazendo sempre questão de se 

ter presente entre nós o entendimento das reais intenções que me motivavam para o 

desenvolvimento do estudo sobre a festa do Divino Espírito Santo de Vila de Abrantes 

seguia sua sugestão, até porque tinha que iniciar as primeiras entrevistas e colher as 

narrativas. A ida até a Imobiliária Estrada do Coco em Vila Abrantes propriedade dos 

sócios KA e JN, patrões do mediador demarcou os primeiros referenciais de construção 

da memória Abrantina. Fui bem recebido por ambos e passava a contar a estes sobre 

meu interesse em realizar um estudo antropológico sobre a festa do Divino Espírito 

Santo tendo como material empírico as suas memórias. Como bem disseram os grandes 

etnógrafos a pesquisa de campo nos prega peças acabando por nos levar a vivenciar 

coisas jamais imaginadas antes. Os interlocutores elencavam como parte de seu 

conhecimento sobre a terra que nasceram uma obra de cunho historiográfico acerca de 

Vila de Abrantes;  

 

"Tem um livro, tá emprestado a seu Moura! Aquele livro JN, que você 
perguntou que era para sua filha fazer o trabalho da escola. O de Eduardo 
Cavalcanti? Sim, tenho até que pedir de volta (KA, 16/05/2010). Seu tivesse 
aqui agora eu te dava, Abrantes berço da civilização brasileira, tem tudo 
nele sobre os índios Tupinambá e os Jesuítas aqui em Vila de Abrantes" (JN, 
16/05/2010). "Isso que a gente tá dizendo é de conhecimento dos Abrantinos, 
pelo menos aqueles da minha faixa de idade, 45 anos. Em rodas de amigos 
sempre que esse assunto surge todo mundo sabe que aqui em Vila de 
Abrantes teve muito índio e Jesuíta, que a religião católica aqui ainda é 
muito forte, principalmente nas festas, como a do Divino Espírito Santo, essa 
que você quer saber” (JN, 16/05/2010).  

 

Esse conhecimento sobre a Vila a qual o interlocutor guardava em sua memória 

e ao mesmo tempo compartilha com outros Abrantinos, tem sua continuidade garantida 

também pela escola, esta que incentivava a sua filha a pesquisar sobre a Vila no livro de 

Eduardo Cavalcanti. KA fazia emergir durante a entrevista as lembranças de sua 

convivência com seu avô; "Antônio Alves Sobrinho, meu avô, morador muito antigo 
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aqui de Abrantes. Ele gostava muito de ler e de falar sobre a história de Abrantes" 

(KA, 16/05/2010).  

Do que seu avô havia lhe contado durante a vida terrena sobre a Vila acrescido 

do que leu no livro de Eduardo Cavalcanti, o interlocutor narrava o local de nome 

Cruzeiro em que os primeiros missionários Jesuítas sob a ordem da Companhia de Jesus 

e da Coroa portuguesa teriam chegado pela primeira vez no que viria a ser mais tarde a 

região Abrantina. Este explicou que o Cruzeiro é um conjunto de dunas que circunda 

boa parte do lado leste de Vila de Abrantes, lugar em que os primeiros missionários 

Jesuítas teriam fincado uma cruz.  

Tal aspecto da narrativa para o âmbito cristológico, ou seja, à devoção a cruz de 

Cristo é um dos aspectos que dominavam a espiritualidade jesuítica no contexto das 

missões indígenas, além da piedade e da eucaristia. A admissão a Companhia de Jesus 

por aqueles que desejassem se tornarem missionários teria que possuir como ideal de 

vida a paciência nos tempos de sofrimento, a abnegação de si próprio, o amor às coisas 

conforme a cruz de Cristo e o aborrecimento daquelas que são mundanas (MARTINS, 

2004:99).  

A cruz possuía em si o significado da morte, o martírio de Jesus Cristo no 

Calvário, como também propriedades mágicas se tornando sacra e imbuída de um poder 

divino e protetor significando a vitória do Cristo salvador e a redenção para os fiéis 

(BARBOSA, 2006:203). As narrativas dos interlocutores sobre o gesto dos Jesuítas de 

fincar uma cruz o símbolo universalmente conhecido do cristianismo no local mais alto 

das dunas de Abrantes expressariam a presença de Deus como dono dessas terras, 

figurando a cruz como instrumento de garantia do território Abrantino. Essa terra estava 

sacralizada.  

A Companhia de Jesus marcaria tanto o estabelecimento do poder religioso 

católico nesta localidade, como também garantiria a posse e a jurisdição dessas terras 

para o Império português dando início ao processo colonizador nessas paragens. Os 

interlocutores fizeram emergir o diálogo entre conhecimento fruto da escrita 

historiográfica e o conhecimento fruto das lembranças transmitidas por meio de suas 

memórias. A partir dessa experiência as narrativas dos Abrantinos seriam abordadas 
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como fatos historicizados, ou seja, seus comportamentos, ações e falas seriam 

analisados levando em consideração o contexto temporal e histórico em que foram 

produzidas (BENSA, 1998:55-62). Jaques Le Goff (1990:6) em crítica à noção de 

documento histórico nos possibilita pensar que o livro de Eduardo Cavalcanti (2003) 

“Abrantes, berço da civilização brasileira”, não seria um material bruto, objetivo e 

inocente, mas que exprime o poder da sociedade Abrantina do passado sobre a memória 

e o futuro da mesma.  

Os quadros mensuráveis do tempo histórico segundo Le Goff (1990:9) 

introduziriam nessa manobra a noção de duração, de tempo vivido, de tempos múltiplos 

e relativos, de tempos subjetivos ou simbólicos, fazendo com que o tempo histórico de 

Abrantes se encontre em um nível muito sofisticado, o tempo da memória que atravessa 

sua história e a alimenta. JN e KA a princípio parecem concordar com as bibliografias 

específicas (TAVARES, 1963:90-91; THOMAS, 1977:98; PARENTE, 2007:36 e 

2008:22-23), destacando-se a presença dos Jesuítas entre os índios Tupinambá e o 

estimulo por meio da catequese do aprendizado da leitura e da escrita da língua 

portuguesa, consolidando como primeira prática após se fixarem ao solo da região 

Abrantina, a construção de um Colégio para pedagogizar os nativos.  

Os manuscritos do século XVIII acerca de Abrantes encontrados no Arquivo 

Público do Estado da Bahia e utilizados como fontes primárias no desenvolvimento de 

minha monografia ao tempo da graduação em História na Universidade Católica do 

Salvador em 2007, concorda com os interlocutores evidenciando que o domínio da 

leitura e da escrita da língua portuguesa pelos Tupinambá de Abrantes tornou-se o bem 

que garantiria a compreensão da legislação indigenista portuguesa e consequentemente 

do trâmite legal à moda ocidental, possibilitando a eles reivindicar tanto os abusos 

sofridos, como também garantir êxito em interesses particulares praticando aquilo que 

chamei de "Resistência jurídica".  

Penso que quando os interlocutores elencaram a leitura da obra de Eduardo 

Cavalcanti como instrumento importante e parte de seus conhecimentos sobre sua terra, 

transmitiam ao mesmo tempo a importância que foi o aprendizado da leitura e escrita da 

língua portuguesa para os Tupinambá de Abrantes e para eles, como forma de 
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mobilidade social. Portanto, trazendo as ideias de Alban Bensa (1998:71) sobre "Jogos 

de Escalas", “História e Memória” Abrantina se combinam como camadas de 

significados que se encontram atravessadas no lugar social do qual falam os 

interlocutores. O próximo passo seria como sugere Wachtel (2001:29-32) uma análise 

“Regressiva da História” em diálogo com a proposta de Price (1983:225) e seu 

conceito de “Firts-time”, o que nos proporciona vislumbrar os primeiros tempos da 

época dos antepassados Abrantinos.  

Faço isso por que entendo que mesmo que fragmentados e dispersos nas 

narrativas dos Abrantinos, por essa combinação metodológica acima mencionada seria 

possível compreender as representações de outrem concomitantemente a consciência 

histórica Abrantina contida nas narrativas dos interlocutores no presente, já que a 

distribuição do conhecimento para o caso Abrantino não se encontra determinada por 

regras formais de transmissão e por espaços e ocasiões de ensino, como em outras 

sociedades que possuem seus conhecimentos guardados e preservados em sua maior 

parte na oralidade, explicado por conta mesmo do processo de colonização que marca o 

desarranjo sociocultural sofrido pelos Tupinambás durante o processo de 

estabelecimento do poder lusitano em Abrantes.  

A essa particularidade da dinâmica da memória Abrantina Halbwachs (1990:13-

14), afirma ser possível compreender os depoimentos dos interlocutores quando 

suscitados de como os atos de seus antepassados moldam suas vidas e marcam sua 

identidade coletiva na contemporaneidade. Por isso, relacionar ao grupo do qual fazem 

parte tais discursos supõem acontecimentos reais outrora vividos em comum. Os 

interlocutores tanto atestariam os aspectos vivos e materiais de suas lembranças, como 

por outro lado, reconstruiriam o passado. Uma memória histórica reconstruída por meio 

de dados fornecidos pelo presente e projetado num passado reinventado e uma memória 

coletiva que reconstitui magicamente o passado.  

O que sucedeu com os Tupinambá de Abrantes a partir do momento em que 

entraram em contato com os Jesuítas assemelha-se ao que aconteceu com a maioria das 

culturas indígenas do Nordeste segundo Oliveira (2004:24). Foram envolvidos num 

processo de territorialização desde o século XVI até as primeiras décadas do XVIII 
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passando gradativamente a serem sedentarizados e catequizados. As missões religiosas 

como a dos Jesuítas em Abrantes foram instrumentos importantes da política colonial 

portuguesa empreendendo a expansão territorial e as finanças da Coroa lusa, como 

também incorporando um contingente de índios Tupinambá a serem aproveitados como 

mão-de-obra.  

No caso das missões que são unidades básicas de ocupação territorial e de 

produção econômica há uma explícita intenção inicial, porém nem sempre alcançada, de 

promover uma acomodação entre diferentes culturas homogeneizadas pelo processo de 

catequese e pelo disciplinamento do trabalho. KA ao lembrar-se de sua mãe; "uma 

cabocla bonita, nativa de Abrantes. Ela se orgulhava de ser descendente de índia pura" 

(KA, 16/05/2010), corrobora para o uso de João Pacheco de Oliveira (2004:25) 

entendendo que a “Mistura” e a articulação com o mercado foram fatores constitutivos 

da situação interétnica entre Jesuítas e os Tupinambá de Abrantes, que segundo seu 

depoimento a aldeia do Divino Espírito Santo esta que ficava localizada 

estrategicamente a beira da estrada que ligava Salvador ao rio São Francisco (Estrada 

das boiadas) favorecia-se com o trânsito e o dinamismo da economia pastoril tornando-

se cedo uma das missões jesuíticas mais importantes da Bahia.  

As lembranças dos interlocutores sobre os aspectos materiais da relação entre 

Jesuítas e os Tupinambá de Abrantes podem ser compreendidas através de Montero 

(2006:11) que considera o "Religioso" como “linguagem privilegiada das relações 

interculturais", linguagem essa que produziu categorias por meio das quais os 

Tupinambás de Abrantes, como também os interlocutores no contexto dos festejos ao 

Divino Espírito Santo permanecem respondendo às questões em que as diversas 

situações de contato são impostas.  

Por isso, Ronaldo Almeida (2006:288) contribui para o entendimento de que a 

presença e prática do catolicismo como em Abrantes na contemporaneidade, é a 

princípio utilizada de forma semelhante à tradicional, realizada todos os anos de 

Pentecostes como forma de reforçarem os laços com a fé cristã. Os Tupinambá de 

Abrantes e Jesuítas ganhavam vida por meio dos relatos expressando de que modo os 

conflitos e disputas em torno da imposição e conseqüente resistência a influência da 
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religião católica passavam com o tempo e os respectivos acontecimentos que o 

marcaram a dar lugar a uma acomodação dialógica pautada na associação entre interesse 

e necessidade.  

Os primeiros tempos de Vila de Abrantes expressos pelos interlocutores, além de 

serem fruto do pensamento coletivo e versões míticas como define Leach (1996:308) 

são de forma mais evidente eventos que marcaram a fundação da cultura e das 

instituições sociais portuguesas em Abrantes. Para uma melhor compreensão do “Mito 

Abrantino”, tais ocorrências sociais são analisadas a partir da perspectiva de Sahlins 

(2008:12), ou seja, acontecimentos que acabaram por transformar tanto a ordem social 

como a conjuntura histórica da sociedade Tupinambá de Abrantes. Dessa forma, as 

lembranças dos interlocutores sobre o ato fundador de Abrantes produziu discursos 

míticos sobre a Vila.  

Esses fragmentos fariam parte de um processo de circunstâncias ocorridas em 

Vila de Abrantes que mesmo sem dar uma noção exata sobre como as relações entre os 

Tupinambá de Abrantes e os Jesuítas acabaram se desdobrando exprime por outro lado, 

e bastante corretamente, a maneira pela qual estas relações se encontram vivas e 

arraigadas a memória dos interlocutores. Os discursos míticos de fundação de Abrantes 

seriam para o Abrantino um objeto de fé, já que KA e JN ao narrarem estes primeiros 

instantes de Vila de Abrantes acreditam nele como acreditam em suas próprias 

sensações e estabelecendo certa conduta.  

Ao narrarem os primeiros instantes de vida de Vila de Abrantes escolhendo para 

isso as relações entre os protagonistas da trama mítica; os Jesuítas e índios Tupinambá 

envolvidos com o aspecto religioso, a exemplo da "cruz fincada no alto da duna", nos 

informa sobre o momento em que os Tupinambá de Abrantes passariam a experienciar 

os efeitos causados pela reorganização espacial, temporal, comportamental e religiosa 

de suas tradições como sociedade indígena.  

Os efeitos da colonização em Vila de Abrantes teriam reverberado tal eficácia na 

constituição do imaginário coletivo Abrantino que tal efeito até os dias atuais continua 

gravado na memória de seus moradores. Tais relações presentes nas narrativas dos 

interlocutores não devem ser aqui entendidas como oriundas de um discurso marcado 
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pela dicotomia como poderia parecer entre colonizador/colonizado, mas pelo contrário, 

estas narrativas vieram de discursos que prezavam tanto a religião proveniente da 

presença missionária jesuítica, quanto à indiscutível existência dos Tupinambá, 

lembradas como fundamentos da ancestralidade da comunidade de Vila de Abrantes. 

 

1.2 Peste e Migração em Abrantes: "Tempos de aldeia" e "Tempos de aldeamento". 

          

“Eles foram primeiro para Catu de Abrantes. Primeiro a aldeia foi lá. Eles 
migraram para Vila, os índios Tupinambá e os Padres Jesuítas, porque lá 
teve uma peste e ai eles vieram para Vila de Abrantes. Fundaram o 
aldeamento e Deus abençoou. (Dona ME, 19/05/2010). Até hoje existe lá em 
Catu a primeira capelinha que os padres Jesuítas construíram. Você sabia 
que lá teve uma peste?" (Dona C, 30/05/2010). 

 

 Passado o dia anterior (16/05/2010) a conversar com KA e JN, JOS e eu 

firmávamos o compromisso de nos reencontrarmos. Deslocando-me de casa para Vila 

de Abrantes logo cedo encontrava meu mediador. Fomos em direção a casa de Dona 

ME. Chegado à frente de sua casa encontrávamos sua filha. Por intermédio do mediador 

perguntava a esta se poderia conversar com sua mãe. Esta aceitava meu pedido e nos 

convidava a sentar nas cadeiras dispostas na varanda de sua residência. Falando sobre a 

Vila lembrava-se de seus 14 anos quando vinda de Belém do Pará para Salvador e logo 

depois para Vila de Abrantes, casava com seu marido.  

Por essa fala inicial entendia que esta objetivava justificar sua não origem 

Abrantina por meio das lembranças de seu matrimônio com o senhor Sócrates, como 

também sua longa vivencia com ele em Vila de Abrantes, sendo essa a forma pela qual 

escolhia para legitimar suas narrativas, como por outro lado sua pertença, sua 

“Abrantinidade”, mesmo que ressalvando sua origem estrangeira. Acionava sua 

memória sobre a Vila lembrando-se que; 
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 “Vila de Abrantes tinha muito índio no tempo da aldeia. Era os Tupinambá e 
tinha também os Padres Jesuítas. Aqui os índios construíram primeiro a 
igreja. Primeiro ela foi feita de palha, barro mais tarde de pedra e também a 
Casa dos Padres. Depois fizeram o aldeamento. A Praça Matriz hoje ficava o 
aldeamento. Os Padres Jesuítas catequizaram os Tupinambá. Eles 
aprenderam o português. Também na Vila  foi o primeiro lugar que teve teatro 
no Brasil. Era pelo áudio-visual que os Tupinambá aprendiam a fé em Cristo. 
Eles não precisavam aprender tudo, era ver e repeti” (Dona ME, 
19/05/2010). 

 

O que se depreende é que as narrativas da interlocutora possibilitou regredir aos 

primeiros tempos da Vila, como também fez emergir memórias concorrentes e distintas; 

“Tempo da aldeia” e “Tempo do aldeamento”. Através destes tempos Abrantinos se 

entrecruzam em sua memória o espaço cristalizado, quer se tratando das extensões reais 

em que os Tupinambá de Abrantes e os Jesuítas se fixaram provisório ou 

definitivamente quer correspondente ao caráter que foi tomando a natureza de suas 

relações.  

Em “Tempos de aldeia” as narrativas parecem fazer referência a uma aldeia dos 

Tupinambá que já mantinha contatos com religiosos católicos antes mesmo da vinda dos 

Jesuítas João Gonçalves e Antônio Rodrigues para Vila de Abrantes em 1558. 

Corresponderia a um contexto anterior a 1558 comentado por Parente (2008:21) em que 

os Tupinambá diante dos conflitos com os colonos ocorridos nas primeiras décadas do 

século XVI baiano teriam retomado a autonomia de sua aldeia junto à missão de Santo 

Amaro de Ipitanga (atual município de Lauro de Freitas) datada de 1552, território que 

teria sido desmembramento dando origem a missão de Vila de Abrantes. A memória 

então nos situaria sobre o período em que os Jesuítas agora identificados por João 

Gonçalves e Antonio Rodrigues teriam pacificado os Tupinambá de Abrantes fundando 

uma nova missão na mesma aldeia, agora sob a nomenclatura de aldeia do Divino 

Espírito Santo.  

Em “Tempos de aldeamento” as narrativas dialogam com Paraíso (1999:3) 

acerca dos aldeamentos de Salvador no século XVI colocando a intervenção missionária 

a partir da relação com a nova política indigenista adotada por Portugal, que procurava 

reduzir o número de conflitos entre índios e colonos considerando o quadro militar 

nesse período como ameaçador aos projetos reais de efetivação da conquista e 
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colonização de Vila de Abrantes. Esse seria o contexto em que ocorreu a conseqüente 

pacificação, redução e catequização nos moldes estruturais de um aldeamento jesuítico 

colonial dos Tupinambá de Abrantes, ou seja, um espaço projetado e específico que 

corresponde ao quadro apontado por Paraíso (1999:4-5) ao informar que na Salvador 

seiscentista havia três tipos de aldeamentos; os que mantinham integralmente a sua 

autonomia, os que eram administrados por colonos e os administrados pelos Jesuítas, 

como foi o caso na maior parte do tempo do aldeamento do Divino Espírito Santo. 

Aldear os Tupinambá de Abrantes significaria por em prática a trilogia 

ordenadora das relações interétnicas; sedentarizá-los, civilizá-los, transformá-los em 

consumidores e produtores, além é claro, de cristianizá-los. As narrativas sobre a 

catequização, o ensinamento da língua portuguesa e o teatro pelos padres Jesuítas aos 

Tupinambá no interior do aldeamento do Divino Espírito Santo seriam os meios pelos 

quais estes últimos foram pedagogizados na fé cristã. O processo estava estruturado no 

“áudio-visual”, pois, a educação cristã imposta “era só ver e repetir”.  

Analisando as narrativas de Dona ME através de Gasbarro (2006:71) a educação 

jesuítica objetivaria muito mais o aprendizado pela prática e o exercício do que pela 

estrutura do dogma ou pelo sistema de crenças não se tratando de mobilizar a totalidade 

da cultura, mas alguns elementos capazes de se tornarem normas de juízo refletindo as 

novas exigências sociais e simbólicas que teriam que apreender para vivenciar em seus 

contextos de ação. A interlocutora comentaria como forma de expressar seu 

entendimento sobre os elementos selecionados e os instrumentos utilizados pelos 

Jesuítas no processo de catequização dos Tupinambá de Abrantes, a realização da festa 

do Divino Espírito Santo ocorrida no período de Pentecostes de 2009.  

Neste ano afirmava que Camaçari município baiano a qual Vila de Abrantes é 

distrito, portanto, detentora de uma renda per capita superior decorrente de sua expansão 

após o estabelecimento do Pólo Petroquímico em 1978 e influenciando diretamente para 

a decadência econômica e política de Vila de Abrantes comemorava, seus 251 anos de 

fundação iniciando seus festejos homenageando Vila de Abrantes, a localidade que deu 

origem à região conjuntamente às comemorações ao Divino Espírito Santo. Com o 

investimento de verba da Prefeitura de Camaçari o corpo festivo ligado a Paróquia do 
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Divino Espírito Santo era alargado pela presença na procissão de 19 escolas municipais 

situadas na orla (Rodovia BA 099, Linha Verde), ou seja, de Catu de Abrantes a Barra 

do Pojuca somando um montante considerável de participantes.  

A festa do Divino de Abrantes em 2009 teria dois temas. O da igreja; “O senhor 

derrama sobre nós o seu Espírito e nos faz testemunhas de suas palavras” e o das 

escolas; “A escola como ambiente de aprendizado” e outros subtópicos. Esta 

comentava que;  

“Foi a festa mais bonita que já presenciei desde que vim aqui para Vila. 
Contou toda a história de Vila de Abrantes, dos índios dos Jesuítas, como 
eles viviam naquele tempo. As crianças de várias escolas aqui da região 
vieram para a festa. Foi mesmo um grande teatro ao ar livre ver os 
estudantes representando os Tupinambá e os Jesuítas. Ficou um mar de gente 
aqui para participar da procissão” (Dona ME., 19/05/2010). 

 

Thomas (1977:102) diria que as variações de vida de cada dia marcaram as festas 

em Vila de Abrantes o que se organizou conforme a mentalidade dos Tupinambá. Estes 

inverteriam o status religioso cristão a seu favor explicitando sua consciência no que 

tange a sua sociedade pertencer a um conjunto mais amplo que englobaria também os 

Jesuítas ampliando assim seu quadro de referências culturais e aproveitando o espaço do 

aldeamento do Divino Espírito Santo em Vila de Abrantes como forma de obterem 

sobrevivência e proteção.  

Longe de querer elencar as continuidades e descontinuidades da existência dos 

Tupinambá de Abrantes diante do impacto sociocultural causado pela presença dos 

missionários Jesuítas as narrativas atentaram para os agentes em contato, principalmente 

os subordinados no intuito de se fazer compreender como os Tupinambá em interação 

com os Jesuítas em Vila de Abrantes ao “Tempo da aldeia” e posteriormente ao “Tempo 

do aldeamento” construíram em meio a disparidades e conflitos espaços de interação.   

Dona ME explicava através de maiores detalhes que a aldeia do Divino Espírito 

Santo não seria o aldeamento constituído hoje que se situa a Praça Matriz de Vila de 

Abrantes. O primeiro local de fundação da aldeia do Divino Espírito Santo teria sido na 

localidade conhecida na atualidade como Catu de Abrantes em que os jesuítas João 
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Gonçalves e Antonio Rodrigues teriam se fixado dando início à pacificação dos 

Tupinambá. "A primeira aldeia não foi aqui não foi em Catu. Os Tupinambá e os 

Jesuítas migraram para cá por que lá em Catu teve uma peste. Você sabia que lá teve 

uma Peste? Matou muita gente". (Dona ME, 19/05/2010).  

A narrativa sobre a Peste em Catu de Abrantes esta que teria motivado a migração 

dos Tupinambá e dos Jesuítas para Vila de Abrantes correlaciona-se ao comentário feito 

por Paraíso (1990:3-15) que afirma que na década de 60 do século XVI praticamente 

todo o litoral baiano foi assolado por uma devastadora epidemia de varíola vitimando 

grande parte da mão de obra indígena. Esses eventos narrados pela interlocutora sobre 

as origens de Vila de Abrantes segundo Pollak (1989:4), se diferenciariam da memória 

considerada oficial, sendo tal aspecto verificado nos comentários de Parente (2008:22) e 

Thomas (1977:96), pois, mesmo que ambos afirmassem saber que o primeiro 

aldeamento não teria sido fundado no local hoje que se situa a Praça Matriz de Vila de 

Abrantes, justificavam esta lacuna em suas obras por conta da carência de fontes 

escritas.  

Percebe-se que a narrativa que fez referência ao nome e a localização exata da 

primeira fundação da aldeia do Divino Espírito Santo em Catu e os motivos que 

levaram aos Tupinambá e Jesuítas migrarem para Vila completa, amplia e específica o 

relato desses eventos sobre Vila de Abrantes presentes em sua historiografia2. A 

memória narrada sobre “Peste e Migração” produziu a atualização da história escrita 

Abrantina evidenciando que os discursos não formam um conjunto simples e 

despreocupado de argumentos que possibilitariam o retorno ao passado de Abrantes, 

mas uma reconstituição, uma revivência desses sentimentos zelosamente guardados em 

suas lembranças no presente.  

É nesse contexto de explicações mais detalhadas acerca da fundação do 

aldeamento do Divino Espírito Santo e conseqüentemente das origens da Vila, que 

                                                 
2 PARAÍSO (1990:17) diria que o então aldeamento do Divino Espírito Santo teria sido o local mais 
resistente a varíola e para onde teriam sido deslocados outras etnias indígenas sobreviventes dos extintos 
aldeamentos baianos. Sobre isso,TAVARES, (1963:90), como também as fontes manuscritas encontradas 
por mim no Arquivo Público do Estado da Bahia em 2007 afirmam que entre os índios que formavam a 
população de Abrantes no ano de 1758 somavam-se 235 índios que entre estes predominava-se as etnias 
Tupinambá e Guyaná sendo que alguns sabiam ler e escrever e falavam o português. 
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"Peste e Migração" se apresentaram como elementos combinados e que acabavam por 

desencadear a necessidade de tomada de um novo rumo tanto para os Tupinambá como 

para Jesuítas. A interlocutora narrando o nome do local que primeiro os missionários 

Jesuítas teriam se assentado na região Abrantina, a localidade de Catu de Abrantes e os 

motivos da migração culminando com a construção da igreja Matriz e a refundação do 

aldeamento do Divino Espírito Santo, num contexto de doença e mudança de local, se 

apresentam como variáveis.  

Essas variáveis explicitariam o ambiente social particular da Vila, pois, estas 

consequências se encontram vinculadas a continuidade da estratégia político-religiosa 

da Companhia de Jesus de conquista e colonização da região Abrantina. Pela memória 

da interlocutora foi possível compreender o contexto de calamidade causada pela 

doença enfatizando o evento da migração dos Tupinambá e Jesuítas para Vila de 

Abrantes, como uma necessidade de fuga do malefício e busca de um lugar habitável. 

No dia 22/05/2010 instante da procissão pensava em Dona ME como pessoa que 

poderia me inserir entre outros participantes da festa. Ia até sua casa, entretanto, esta 

não se encontrava. Na sequencia entrava na Igreja Matriz e falando com Irmã MA 

perguntava a esta se Dona C continuava a ornamentar os personagens para a procissão 

em Buris de Abrantes na igreja de São Bento.  

Sendo positiva a resposta em poucos minutos pegando carona com seu VA 

chegando em Buris. Na igreja de São Bento a reencontrava. Pedindo um instante de sua 

atenção em meio a seus tantos afazeres para a organização da festa perguntava por conta 

de minha observação, das motivações na contemporaneidade da festa do Divino Espírito 

Santo de Vila de Abrantes, ter sua procissão iniciada em Buris de Abrantes e não em 

Catu de Abrantes, já que segundo Dona ME a primeira presença jesuítica em Abrantes 

teria sido em Catu? Esta respondia que o trajeto hoje era assim por que;  

 

"É longe para os devotos da Paróquia do Divino Espírito Santo andarem de 
Catu para aqui para a Vila". "Mas é porque também lá  teve uma peste. Já te 
disseram isso? Porque o primeiro local que os Jesuítas vieram não foi aqui 
na Vila não foi em Catu. Existe até hoje lá a capela do Divino Espírito Santo 
que eles e os índios Tupinambá construíram primeiro (Dona C, 22/05/2010).  
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A repetição destes eventos que fazem parte da história de Vila de Abrantes 

terminavam por manifestar a importância destes para o entendimento do processo de 

fundação da Vila, já que justifica o porquê da procissão ao Divino não sair de Catu de 

Abrantes, ou seja, Catu de Abrantes, além da distância territorial que influencia em seu 

reconhecimento para com a festa do Divino em Abrantes, é o local da peste, este que 

traz a memória dos Abrantinos as lembranças epidêmicas desse período. Por isso, venho 

a concordar com Pollak (1989:4-5) quando o mesmo afirma que em algumas situações a 

memória consiste muito mais numa irrupção de ressentimentos acumulados no tempo. 

De colonização, dominação e sofrimento como no caso Abrantino tendo a oportunidade 

de serem expressos publicamente, demonstrando o fosso que separa de fato a 

comunidade Abrantina da ideologia oficial que pretende a homogeneização. 

 

1.3 O Divino chega à Vila: A transformação do mito Abrantino. 

 

“A festa do Divino Espírito Santo possuí mais de 400 anos. Seu nascimento 
se deu no dia de Pentecoste, este que marcou a construção da igreja e a 
refundação do aldeamento aqui em Vila de Abrantes. Então, se batizou os 
índios e se realizou a primeira missa". (Padre LO, 22/05/2010) 

 

  Informado por Dona C sobre o “Grito de louvor”, concentração dos devotos e 

ato público que antecede a procissão e que segundo a mesma é realizada pelo Padre da 

Paróquia do Divino em Abrantes LO, na Praça de Buris de Abrantes. Encaminhava-me 

para esse local em busca de mais interlocutores. Caminhando cerca de 35 minutos 

chegava a Praça passando a desenvolver as atividades de observação, apurando meus 

olhos no objetivo de captar a forma organizacional que os envolvidos na festa do Divino 

de Abrantes iam moldando.  

Pude acompanhar os preliminares do festejo; a chegada dos objetos utilizados na 

liturgia da festa que eram conduzidos pelas mãos de jovens devotos, as Bandeiras e 
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Porta-estandartes, crianças e adultos representando os personagens históricos de 

Abrantes e outros trazendo cartazes de bons presságios. A montagem do palco, as 

barracas que comercializariam doces, bolos e quitutes aos fiéis, o andor que continha 

um oratório e uma redoma de vidro que envolvia a pomba do Divino Espírito Santo e 

aquilo que mais me chamou atenção; a presença negra representada pelos participantes 

na festa, algo que destoava das narrativas dos outros interlocutores como da 

historiografia oficial no que tange às origens da festa e à formação sociocultural da Vila.  

Reencontrava Irmã MA iniciando as entrevistas pedindo gentilmente que esta 

me introduzisse entre os outros participantes da festa. Ao nos dirigirmos a uma das 

comunidades participantes perguntava a Irmã o que significava a festa do Divino para 

Vila de Abrantes e para os Abrantinos?  

 

“Acredito que cada grupo religioso da igreja católica tem uma forma de 
espiritualidade. Os Jesuítas aqui em Vila Abrantes prezavam pela instrução 
educacional, catequizando os índios através da religião. Tinham um método, 
ensinavam as doutrinas cristãs e também ensinavam quem era Deus aos 
índios. Assim, entendo que a festa do Divino Espírito Santo aqui na Vila é um 
desses métodos” (Irmã MA, 22/05/2010). 

 

Pelo entendimento do que seria a realização da festa do Divino em Abrantes para 

os Abrantinos, esta a descreveu como uma arena de contrastes e hierarquias que 

demarcam fronteiras. Evidenciadas pela forma organizacional em alas da procissão que 

correspondem aos personagens e as comunidades participantes. Entretanto, o discurso 

suprime ou mesmo ignora a presença negra tanto no contexto social formativo da 

comunidade de Vila de Abrantes como no próprio corpo festivo ao Divino.  

Através da interlocutora me aproximei de uma das comunidades participantes da 

festa, a de Arembepe, também ligada a Paróquia do Divino Espírito Santo de Vila de 

Abrantes passando a conversar com alguns destes.  Após poucos instantes de conversa 

esta era interrompida, pois, os participantes da festa iniciavam uma movimentação 

apressada. Aglomeravam-se na frente do palco, Padre LO dava início ao grito de louvor. 

Seu discurso enfocou a importância da igreja católica como mediadora entre Deus e os 
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Abrantinos. Ao fim, este descia do palco e se dirigia a cada comunidade participante da 

festa a verificar se a organização das alas e personagens já se encontravam prontas para 

dar início à procissão. Quando este se aproximou da comunidade de Jauá a que me 

encontrava a colher informações, não perdi a oportunidade de também colher as suas 

narrativas. Este entendia que; “A importância de se realizar a festa do Divino Espírito, 

é porque, é dessa forma, que os Abrantinos reforçam seus laços de comunhão entre si e 

com Deus” (Padre LO, 22/05/2010). As narrativas expressaram que passar de um estado 

de degradação social causado pela peste, o ato de separação dessas energias maléficas, 

as quais os Tupinambá e Jesuítas deveriam realizar para a migração de Catu, requereu 

regras de santificação prévia como precaução antes da partida.  

A festa do Divino Espírito Santo de Vila de Abrantes e seus respectivos atos 

cerimoniais expressos através das narrativas confirmaria a existência de regras de 

santificação que tanto despojaria os efeitos maléficos legados pela peste em Catu, como 

também colocaria os personagens dessa história numa situação sagrada iniciando uma 

nova era. Tais narrativas ganham maior significação quando associadas às de Dona ME 

e Dona C sobre "Peste e Migração". As interlocutoras traçam a rota e demonstram a 

relação entre festa do Divino Espírito Santo e fundação de Vila de Abrantes, pois, as 

narrativas mitológicas sobre a fundação da Vila, sua história e a memória da festa se 

encontram interseccionadas ao evento epidêmico, a migração dos Tupinambá e Jesuítas 

de Catu de Abrantes para Vila de Abrantes, a construção da igreja, a re-fundação do 

aldeamento e a realização da própria festa do Divino, ou seja, envolveria tanto um ato 

de caráter sagrado como explicação do universo Abrantino como de especificidade 

mundana explicando a origem da Vila através das diferenciações que perfizeram sua 

ordem.  

Compreende-se que os eventos narrados no discurso mítico Abrantino não podem 

ser reconstituídos como um arranjo prático do presente por meio de sua projeção 

ideológica como passado, mas,compreendê-los a partir do seu reviver pela memória dos 

Abrantinos de sua própria história epidêmica e migratória de Catu de Abrantes para a 

Vila, sendo estes eventos pragmáticos e transformadores do social que combinados dão 

lógica ao processo de apropriação dos Tupinambá de Abrantes dos cerimoniais e da 

Divindade católica como forma de reintegração social, ou seja, interação entre ordem 
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cultural e conjuntura histórica.  

A narrativa de Padre LO que a festa do Divino em Abrantes; “se perdeu um 

pouco no tempo, mas, nossa intenção é não deixar que acabe” mostrou-se sugestiva no 

que tange a percebê-la tanto pelo zelo, pela importância histórica e cultural para a Vila e 

preocupação com sua continuidade, como também afirmativa de que durante os 454 

anos de sua realização a festa sofreu ou mesmo teve de realizar certas transformações 

em atenção às exigências que as circunstâncias históricas e temporais demandaram. Na 

seqüência, o mesmo me presentearia com narrativas as quais considerei impactantes;   

 

“A igreja católica aqui em Abrantes se faz importante como resgatadora da 
cultura e das raízes dessa comunidade. Foi da igreja, da presença de 
Jesuítas, índios e depois os negros, que emergiu a cultura da população de 
Abrantes” (Padre LO, 22/05/2010).  

 

Os relatos do Padre além de enfatizar a continuidade do poder eclesiástico 

católico como mediador da moral e do comportamento religioso dos Abrantinos, 

também contrastava com outras narrativas dos interlocutores que quando tratado acerca 

do discurso mítico de fundação de Abrantes e os eventos que perpassaram sua história 

elencavam como protagonistas dos primeiros anos de vida de Vila de Abrantes, a 

predominante relação entre índios Tupinambá e Jesuítas sem mencionarem a presença 

de negros para esse contexto. Isto se justifica segundo Thomas (1977:99) pela política 

jesuítica junto aos Tupinambá de Abrantes durante o século XVI que isolou a aldeia 

quase completamente de influências exteriores. Mesmo com a existência de fazendas ao 

redor do aldeamento a presença de negros na condição de escravos ainda era incipiente 

permanecendo como predominante o uso dos Tupinambá como mão de obra nessas 

fazendas.  

A inclusão realizada pela narrativa do Padre da também presença negra no corpo 

social formativo de Abrantes e consequentemente de sua devida e merecida 

representação no âmbito festivo ao Divino, deixa perceptível que a procissão entendida 

como rito foi capaz de exigir pelo reconhecimento da participação negra a atualização 
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do discurso mítico Abrantino, já que necessariamente como nos ensina Edmund Leach 

(1996:308-310) o rito não se encontra a disposição do mito para correspondê-lo 

formalmente ou mesmo justificá-lo.  

No outro dia (23/05/2010) retornava a Vila de Abrantes a procura de KA e JN, 

pois, imaginava obter deles informações sobre o contexto de expansão política e 

econômica de Vila de Abrantes e da presença de trabalhadores negros na condição de 

escravos ou de livres nessas fazendas. Chegando a Abrantes voltava a Imobiliária 

“Estrada do Coco”. Lá reencontrava apenas JN que como da primeira entrevista 

mostrou-se disponível;  

"Existia fazenda perto da aldeia que plantava cacau, cana, mandioca e lá 
tinham negros. Acho que os negros eles vinham fugidos lá do Recôncavo ou 
de Itapoã. Em tempos Abrantes foi grande abastecedor para Salvador de 
quiabo, maxixe,  jiló e a maioria dos que trabalhavam após a libertação dos 
escravos eram negros em sua maioria. Possivelmente descendentes dos 
escravos ou fugidos africanos ou filho dos africanos uma geração depois, é 
isso sim". Aqui tem um Quilombo, é Cordoaria. Cordoaria você sabe o que 
significa? Significa; fazer carvão, fabricação de carvão. Em Cordoaria é a 
maior concentração de negros aqui em Abrantes. Eles lá guardam mais a 
tradição de como os negros viviam naquele tempo. Principalmente a comida, 
o beiju. Minha mãe sempre manda comprar toda sexta-feira na orla da 
prefeitura, em dia de feira, o beiju de dona Roxa  que é lá de Cordoaria. 
Dizem que esse Quilombo é porque houve a libertação. Aí eles ficaram em 
Cordoaria. Lá tem duas famílias; os Santana e os Reis. (JN, 23/05/2010). 

 

 Levando-se em consideração que os quilombos são fenômenos socialmente 

construídos não apenas no plano das relações étnicas, mas também no plano dos 

discursos sobre essas relações se propõem uma "Ressemantização" da categoria 

quilombo, já que diante aos estudos sobre o tema apresentam-se importantes variações 

sociais no que diz respeito à organização social quilombola. A definição histórica de 

quilombo (tipologia de dimensões, atividades econômicas, localização geográfica, 

quantidade de membros e sítio de artefatos de importância histórica) não é aplicada de 

forma adequada à categoria de remanescentes de quilombo (MARQUES, 2009:346). O 

Quilombo de Cordoaria na região de Vila de Abrantes representa um local de produção 

material e simbólica instituindo-se como sistema político, econômico, de parentesco e 

religioso, que caminha ou pode ser alternativo à sociedade mais ampla.  



55 
 

Os quilombolas de Cordoaria como "os Santana e os Reis" formariam uma 

unidade viva, uma comunidade que se auto-reconhece por conta de suas características 

étnicas e consanguíneas, por terem sobrenomes das duas famílias originárias que 

passam a se mobilizar em torno de reparações e conquistas atingido na espreita dos 

discursos antropológicos, jurídicos, movimentos envolvidos e o próprio corpo 

representativo dos quilombolas de Cordoaria. Sandes-Sobral (2008:155-156) afirma que 

na região de Vila de Abrantes encontram-se algumas comunidades de remanescentes 

quilombolas. Entre estas já reconhecidas o assentamento rural conhecido como 

"Comunidade Senhora Santana de Cordoaria" foi certificado pela Fundação Cultural 

Palmares através do decreto de 20/01/2006 como bem noticiado no Diário Oficial da 

União, legitimando as declarações de auto-reconhecimento como remanescentes 

quilombolas para os moradores de Cordoaria.  

Retomando a narrativa de JN; "Dizem que esse Quilombo é porque houve a 

libertação. Aí eles ficaram em Cordoaria. Lá tem duas famílias; os Santana e os Reis", 

nos leva assim como Medeiros (2010:172-173) por meio do posicionamento da 

antropóloga Eliane Cantarino O’Dweyr (2002:195) distinguir para o contexto de 

Cordoaria o termo quilombo enquanto "Signo de referência" que envolve a idéia de 

escravo fugido, de evento histórico, da de quilombo como "Categoria", objeto 

simbólico possuidor de variados aspectos e representando interesses diferenciados para 

os quilombolas de acordo com sua posição e esquemas de vida.  

A partir de tal problemática a variabilidade das formações quilombolas, o 

Quilombo de Cordoaria haveria se constituído após o processo de escravidão, ou seja, 

originando-se no contexto da libertação fugindo então da definição de quilombo fruto da 

fuga de escravos por conta do martírio do regime escravocrata. Tomamos a fabricação 

de carvão em Cordoaria como produto econômico que propiciava aos negros se 

relacionarem com a sociedade externa. A conversa com o interlocutor era interrompida 

pela chegada de JOS. Este muito curioso logo se interava do que eu e JN estávamos a 

conversar. Com tal informação, a presença de negros em Abrantes, o mediador 

sugestionava uma visita. Na companhia do mesmo retornava a Praça Matriz de Abrantes 

indo à casa de sua avó, Dona E. Suas lembranças argumentavam que havia alcançado o 

tempo em que;  
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“Os índios da colônia quando eles começaram a morar em casa de tijolo, 
porque as casas antigas deles acabaram. Quem me contava isso era minha 
avó. Ela nasceu aqui em Abrantes. Os brancos que tinham aqui na época dos 
índios eram só os Jesuítas. Depois tinha a Cadeia para Homens e para as 
Mulheres, índios e índias. Os índios não eram ma pessoa, eram bons, viviam 
normal como todos aqui em Abrantes, mas todos morreram não sobrou 
nenhum eu acho. Depois desse tempo, vieram os negros. Eles vieram no 
navio em Catu de Abrantes. Eles andaram por aqui procurando trabalho. 
Acho também que eles vinham lá da Colônia Boa União, de seu José Inácio 
da Costa, lá da senzala dos negros, eles estavam lá (Dona E, 23/05/2010). 

 

As narrativas perpassavam os instantes em que o aldeamento do Divino Espírito 

Santo diante as leis pombalinas era elevada a condição de Vila e que segundo Tavares 

(1963:90) e Parente (2007:41) no dia 8 de outubro do ano de 1758, Bittencourt e Sá 

concretizava o ato real de implantação da Vila instalando a casa de Câmara e Cadeia e o 

Pelourinho, como também estabelecia a liberdade de comércio e bens individuais 

concedida aos Tupinambá e a todos os moradores da Vila.  

Percebe-se que em paralelo à condição enfrentada pelos Tupinambá em Abrantes 

e diferentemente do que afirma a historiografia oficial ocorre, um decréscimo da 

população Tupinambá apresentando-se uma forte inserção destes nos padrões 

portugueses de núcleo familiar, habitação, comportamento e um acréscimo da presença 

negra, esta que passava a ser em substituição a mão de obra indígena a força braçal que 

fazia funcionar as fazendas de cana e outros gêneros que iam se multiplicando no em 

torno da Vila. A presença negra em Abrantes corresponde ao que Thomas (1977:97) 

apresenta como quadro social o qual o aldeamento do Divino Espírito Santo passava a 

ser inserido, o de sua elevação à condição de Vila, da reformulação do trato com os 

índios orientada pelas diretrizes do Diretório Pombalino, como também o instante em 

que a população negra passava a ser predominante em Abrantes, efeito este pelo 

despontar da Vila como o mais importante estabelecimento fora do centro urbano da 

cidade do Salvador e pelo que afirmam Gandon (1997:140) e Reis (1992:113), que no 

ano de 1827 ocorria na região de Vila de Abrantes levantes praticados por negros que 

posteriormente teriam formado um quilombo.  

Com a inclusão negra na festa e a narrativa de Dona E sobre sua presença tardia 

na Vila, a festa observada segundo Leach (1996:308-319) desconstruiria o entendimento 
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que pretende compreender as relações entre discurso mítico e rito através de uma 

suposta coerência formal entre estes. Isto significa dizer que as versões míticas acerca 

da relação Tupinambá/Jesuíta narradas pelos interlocutores mesmo que aceitas como 

fatos corretos acerca das origens Abrantinas, para outros como Dona E, JN e Padre LO 

não, pois, ao incluírem no corpo sociocultural e festivo de Abrantes mesmo que um 

tanto recentemente a presença negra, fica evidente uma afirmação controvertida ao 

discurso mítico Abrantino, tendo isso muito tem haver com aquele que narra e a plateia 

que o ouve definindo o acordo ou desacordo sobre a coerência entre as versões sem que 

nenhuma dessas seja considerada falsa 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Tradição Mista do Divino: Inclusão e Exclusão negro-indígena na festa 

 

Neste capítulo descrevo o Sábado do Divino procurando atentar para os 

confrontos acerca de sua legitimidade, limites, sentimentos e a atribuição de 

significados dado pelos Abrantinos participantes. Portanto, para os Abrantinos o 

interesse de festejar o Divino seria comemorar de forma performática a história mítica 

de seu passado, no presente, durante a realização da procissão sem que isso signifique 

apenas uma sequencia de movimentos corporais coordenados. 

Também através da observação do desenvolvimento dos atos cerimoniais durante 

a realização da festa, o rito Abrantino apreendido em sua prática proporcionou a 

percepção de seu princípio organizacional, de seus efeitos de caráter transformativo que 

tem por interesse atender a exigência de incluir o novo e concretizar a passagem 

desejada movendo-se no tempo e no espaço e interligando indivíduo, grupo, sociedade e 

objeto. Por isso, pretendemos explicar as manifestações de fé e devoção ao Divino que 
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caracterizam a reciprocidade, aqui para o caso de Abrantes, um movimento de inclusão 

e exclusão entre o Abrantino, a Divindade e a Festa. 

 

2.1 O sábado do Divino: O lado profano da festa  

 

Eu acho o festejo do Divino Espírito Santo bonito. Chegar perto de 
Deus, nós somos cristãos! (Dona N., comunidade de Arembepe, 
22/05/2010). 

                 

A partir das conclusões de Van Gennep (1960:11) sobre a constituição e lógica 

dos “Ritos de passagem”, o “Grito de louvor”, a procissão e a missa de encerramento 

ao Divino Espírito Santo de Vila de Abrantes compreenderiam a separação, o limiar e a 

agregação, ritualizados pelos personagens na festa durante a procissão. O Divino 

festejado em Abrantes segundo as narrativas Abrantinas teria correlação com certos 

eventos históricos ocorridos na Vila. O processo de separação rememoraria o instante 

em que índios Tupinambá e Jesuítas migravam de Catu de Abrantes para Vila no intuito 

de se livrar dos males adquiridos pela varíola. No que hoje este é representado pelo 

trajeto de Buris de Abrantes até a Vila que seus fiéis percorrem, no que refundam 

simbolicamente o aldeamento e a igreja. 

O limiar do rito Abrantino analisado sob a perspectiva de Victor Turner 

(2005:137) seria o momento do grito de louvor, este que representaria os instantes em 

que índios Tupinambá e Jesuítas diante as condições adversas impostas por uma 

sociedade desigual em termos de defesa biológica se apegavam a Divindade, o que na 

contemporaneidade é revivido através dos Abrantinos todos os anos de Pentecostes 

quando se reúnem na Praça de Buris, desencadeando um processo de purificação do 

corpo e do espírito. O aspecto agregador do rito, a prosperidade e fartura advindas, 

completaria o ciclo pela realização da missa de encerramento e a adoração e devoção ao 

Divino Espírito Santo, este que por ação divina efetivaria a passagem e a mudança para 

um novo espaço e um novo tempo.  
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Por isso, atentamos através de Bruce Kapferer (1979:6) para os comportamentos 

simbólicos explícitos pelos personagens na festa do Divino em Abrantes. A partir dos 

estágios rituais que se destacam é possível compreender a transformação, a motivação, a 

particularidade e como são fabricados e sentidos pelos Abrantinos participantes, os 

significados presentes na devoção ao Divino. O entendimento da procissão como ritual, 

ou seja, como os símbolos rituais e ação se moldam com o objetivo de efetivar certa 

transformação, revelando a existência e possibilidade de rearranjos organizacionais de 

impacto, sentidos no espaço festivo ao Divino e nas relações constituídas entre os 

devotos participantes.  Dessa forma, a realização da festa do Divino em Abrantes vem a 

celebrar no presente e de forma individual entre os Abrantinos o recomeço o fazer 

contínuo de uma nova Vila e de seus moradores.  

No dia 22/05/2010 por volta das 14:00 h do Sábado chegava à Abrantes a tempo 

de presenciar os primeiros movimentos em torno da festa do Divino observando como 

os Abrantinos iam moldando a organização da festa. Indo à igreja Matriz de Vila de 

Abrantes a procura de Dona ME não a encontrei. Fui recebido por Irmã MA que me 

explicava o porquê da mesma não se encontrar para as preparações preliminares. Ela 

sentia fortes dores nos joelhos.  

Procurava saber da interlocutora se ela estaria presente na procissão. Esta 

respondia sim, mas que no momento se encontrava ocupada demais levando os objetos 

litúrgicos e os Estandartes, as roupas de índios e índias Tupinambá e Jesuítas para as 

crianças que iriam vestir na procissão, para a igreja de São Bento em Buris de Abrantes. 

Pela narrativa da interlocutora minha perspectiva ampliava. Observei que certos objetos 

de caráter sagrado eram transportados por jovens pertencentes à Paróquia do Divino 

Espírito Santo de Vila de Abrantes para dentro de um carro. Sabendo que o carro levaria 

os objetos sagrados e outros utensílios para a igreja de São Bento em Buris de Abrantes 

e percebendo que ficando na igreja Matriz em Vila de Abrantes acabaria sozinho, pois, 

todos estavam muito ocupados, pensava novamente em Dona C. 
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                      Fig.2: Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, Vila de Abrantes/BA. 

 

Suscitava então a Irmã MA que retornaria a Buris de Abrantes justificando que 

precisava presenciar desde o início o grito de louvor. Ela solicitava ao senhor VA que 

dirigia o carro, que me desse uma carona até a igreja de São Bento em Buris para falar 

com Dona C. Dentro do carro fui direto ao assunto com o interlocutor, pois, não possuía 

muito tempo para uma longa apresentação nem explicar de forma detalhada quem eu era 

e quais meus objetivos ali no contexto da festa ao Divino de Abrantes. Perguntava ao 

interlocutor como ele entendia a sua contribuição para a realização da festa e qual o 

significado para os Abrantinos de se comemorar todos os anos na época de Pentecostes, 

a festa do Divino Espírito Santo?  

 

“Isso é o mínimo que posso fazer. O Divino Espírito Santo fez e faz por mim 
e por minha família muito mais do que esse simples gesto que é emprestar o 
meu carro. Pertencer a Paróquia do Divino de Vila de Abrantes e realizar a 
festa todos os anos de Pentecostes é estar mais perto de Deus. A festa seria o 
jeito que nós agradecemos as bênçãos recebidas e renovamos os nossos 
pedidos” (VA, 22/05/2010). 
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                                     Fig.3: Igreja São Bento, Buris de Abrantes/BA. 

 

Na igreja de São Bento em Buris de Abrantes reencontrava Dona C. Em meio a 

indagações sobre a estrutura organizacional da festa esta me informava que;  

 

"Antes no tempo do aldeamento, Arembepe, Jauá, Cordoaria, Catu de 
Abrantes, Cajazeiras de Abrantes, Cordoaria, até perto de Mata de São João 
fazia parte do aldeamento do Divino Espírito Santo. Por isso, todos os anos 
na festa do Divino estas comunidades que são ligadas a Paróquia do Divino 
Espírito Santo de Vila de Abrantes, vem para a Vila para realizar a festa. 
Cada Paróquia tem o seu santo padroeiro. Por exemplo, o nosso aqui de 
Buris é São Bento (Dona C, 22/05/2010). 

 

Percebi uma grande movimentação de crianças dentro da igreja de São Bento. 

Estas se encontravam ali a espera de receberem as roupas e objetos que estes usariam 

como vestimentas e acessórios na procissão. Por meio de Amaral (1988:207-209) a 
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igreja de São Bento de Buris de Abrantes seria entendida como a "Casa da Festa", local 

escolhido no ano vigente da festa para guardar os utensílios utilizados na procissão, 

inclusive um dos símbolos de grande importância na festa, a "Bandeira com a imagem 

da pomba do Divino". Com orgulho esta comentava a felicidade de ter sido a igreja de 

São Bento de Buris escolhida mais uma vez para organizar a distribuição das roupas, 

Estandartes e objetos que ornamentariam as crianças participantes da procissão do 

Divino de Abrantes.  

 

 

 Fig.4: Bandeira  do Divino Espírito Santo.            Fig.5: Estandartes do Divino Espírito Santo. 

 

Informava quais eram os personagens que Vila de Abrantes representaria na 

procissão, como também outros personagens das comunidades participantes da festa. 

Dizia que; "Vila de Abrantes tem como personagens da procissão, os índios e índias 

Tupinambá e os Jesuítas. Por que aqui foi assim, começou dessa forma" (Dona C, 

22/05/2010). Foi interessante observar como se realizava a escolha de Dona C das 

crianças que representariam índios e índias Tupinambá e Jesuítas.  

Estas passavam por um olhar no sentido de avaliar e identificar no fenótipo das 

crianças, a presença ou não em seus corpos de indicadores que legitimariam as 
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condições necessárias para representar na procissão Tupinambá ou Jesuítas. Essa 

classificação segundo Oliveira (2000:9) citando Oracy Nogueira (1995:417) enfatizaria 

a “Aparência/Ascendência étnica” como indicadores da especificidade histórica, 

biologia e social de cada pessoa como personagem da festa. 

Ficou perceptível na seleção das crianças feita que a tonalidade da cor de suas 

peles, mesmo que aos meus olhos fossem indistinguíveis, aos olhos da interlocutora 

influenciava na determinação de quem ia representar quem na procissão. Portanto, 

aqueles que apresentavam cor da pele “Negra” segundo a mesma, eram legitimados 

para o contexto da procissão como índios Tupinambá. Aqueles que em sua opinião 

possuíam tonalidade “Parda” tinham os indicadores necessários para representarem os 

Jesuítas na procissão ao Divino. Acerca das outras comunidades participantes e seus 

respectivos personagens, a interlocutora dizia que estas traziam a festa do Divino; os 

Pescadores e as Lavadeiras, estes que marcariam a presença de Populações Negras na 

estrutura organizacional da festa. Dito isto, podemos concluir que na procissão tanto as 

crianças vestidas de Tupinambás, Jesuítas ou Populações Negras se mesclavam 

racialmente, porém em sua seleção para a representação de seus ancestrais eram 

distinguidos pela interlocutora diante a variabilidade da cor de seus corpos.  

Sobre tal aspecto Fredrik Barth (2000:35) através de suas conclusões de como se 

mantêm as “Fronteiras sociais” nos ajudaria a compreender que a representação de 

índios Tupinambá e Jesuítas na festa do Divino Espírito Santo a cargo da Paróquia de 

Vila de Abrantes e as demais comunidades participantes detendo a função de representar 

os negros na procissão define, tanto o caráter externo e fronteiriço que este grupo social 

possui com Vila de Abrantes, como também sua própria incorporação ao corpo festivo 

na comtemporaneide, já que ao mesmo tempo em que se distinguem na festa 

pressupõem situações de contato, sendo este movimento de relações de 

Inclusão/Exclusão o que sustentaria suas identidades nesse contexto. 
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             Fig.6: Personagens Jesuítas.                         Fig.7: Personagens Tupinambá 

 

Investigando a maneira pela qual a “Classificação social” na festa é realizada e 

considerando-a como Comaroff (1987:304) propõe, uma condição necessária à 

existência social, tal perspectiva possibilita procurar a maneira pela qual esta é realizada 

constatando que a questão a ser discutida é mais o material constituído de exigências 

históricas e culturais do que tentar definir um padrão teórico que a defina.  

Tal particularidade faz com que a festa do Divino em Abrantes apresente certas 

diferenças no que tange a presença negra, especificamente quando comparadas as festas 

do Divino realizadas no estado do Maranhão e no interior de São Paulo. No Maranhão 

as festas do Divino Espírito Santo apesar de católicas encontram-se atreladas as casas de 

Tambor de Mina. O transe entre os participantes é presente, como também é marcante a 

participação das mulheres, as “Caixeiras do Divino”. O encontro do mastro e o 

levantamento do mesmo marcam a especificidade da festa no Maranhão. Segundo os 

estudos de Ferreti (2005:3) a atividade só realizada por homens, mas, acompanhada das 

mulheres, estas durante o rito fazendo trocadilhos e piadas com o formato fálico do 

mastro.  

 



65 
 

Esse posteriormente é pintado, sacralizado com folhas, frutas e bebida, levado ao 

terreiro e posto em pé anunciando que na casa esta acontecendo uma comemoração 

muito importante. Já no interior de São Paulo (Mogi das Cruzes e São Luís do 

Paraitinga), Santos (2008:124-125) e Rodrigues (2006:56-79) afirmam que a presença 

negra na festa emerge pela eleição de personagens da própria localidade para 

representarem nela o Rei e Rainha do Congo. Para essa escolha defende-se a ocupação 

por indivíduos que sejam do povo o que demonstraria na festa a idéia de inversão de 

posições sociais. Ainda, a presença de grupos de Congada, Moçambique e a Missa Afro, 

esta que inclui elementos da cultura afro-brasileira no interior da igreja católica, 

contribuindo para visualizar como os negros são representados nessas festas, ao mesmo 

tempo em que se torna possível particularizar a realizada em Vila de Abrantes. 

Aproximava-me de outra participante de nome G. Perguntava a esta o que significava 

para ela a festa do Divino Espírito Santo? 

 

   

         Fig.8: Personagens Pescadores.                            Fig.9: Personagens Lavadeiras. 
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                         Fig.10: Personagens Floristas.                                     Fig.11: Personagens Anjos. 

 

Fig.12: Personagens Sete Dons do Divino. 

 

"Todos os anos eu venho à festa e trago minhas sobrinhas para participarem 
da procissão. Este ano como tenho sete sobrinhas, umas vão estar de 
Floristas, outras de Anjo e outras de Sete Dons do Divino Espírito Santo (G, 
22/05/2010). Essa religiosidade de nós Abrantinos é a consagração de nosso 
povo. É uma benção de Deus pertencer a Paróquia do Divino Espírito Santo 
aqui de Abrantes" (G, 22/05/2010).   
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Lembrando-se do que sua mãe falava desde quando criança, que as festas ao 

Divino do passado possuíam maiores proporções vindo gente até de Salvador; "como 

você assim, que tá aqui" (G, 22/05/2010). Falava com saudades da presença de marcante 

dos vaqueiros e de outros personagens e manifestações culturais não mais presentes no 

festejo que vinham tanto dos povoados vizinhos, como também do Recôncavo. 

Enfatizava como naquele tempo era difícil chegar a Abrantes por conta da travessia do 

rio Joanes, porém, não era empecilho para a vinda dos devotos.  

 

"Lá hoje, que é a ponte do rio Joanes perto de Busca Vida e Buraquinho, que 
divide Lauro de Freitas de Camaçari, que a gente, Vila de Abrantes faz parte 
de Camaçari, não existia. Tanto que as pessoas quando vinham para festa  
tinham que atravessar em canoas para o lado de Abrantes. Minha mãe dizia 
que quem fazia a travessia eram os nativos" (G, 22/05/2010). 

 

A conversa se encerrava, pois, o início do grito de louvor na Praça de Buris de 

Abrantes marcado para as 17:00 h se aproximava. Contudo, fazia uma última pergunta a 

G. Esta sobre os personagens representados durante a procissão; índios Tupinambá, 

Jesuítas e Populações Negras?  

 

"Eu acho uma tradição religiosa mista. A contribuição antiga dos Jesuítas foi 
forte para o desenvolvimento da região. A presença dos índios e dos negros é 
pela tradição, isso não pode deixar de existir porque é uma forma de 
agradecimento, uma forma de lembrança" (G, 22/05/2010). 

 

Essa “Tradição religiosa mista” presente na narrativa da festa do Divino pela 

interlocutora vista por Sousa (2003:80) diria respeito ao tipo de catolicismo estruturado 

no Brasil a partir do século XVI, que ainda ligado as suas origens confluentes 

constituiria uma religiosidade repleta de diversificadas crenças e comportamentos. 

Longe de um controle mais rígido da metrópole lusa sobre as crenças do povo, ia 

constituindo-se através de diversificadas práticas culturais particulares tendo uma bem 

sucedida aceitação pelo povo.  
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Compreendemos que a fala referente às relações entre os índios Tupinambá, 

Jesuítas, Pescadores e Lavadeiras no contexto da procissão ao Divino em Abrantes, 

deve ser pensada além das relações possíveis e visíveis com o catolicismo, ou seja, 

como sugere Pratt (1999:27),“Zonas de Contato”, no que melhor que observar a 

presença de índios e negros na procissão do Divino Espírito Santo pelo viés da 

imposição, do escamoteamento ou da farsa, é entendê-la como formas, meios e práticas 

inventadas pelos grupos não-brancos em Abrantes para sobreviverem socialmente no 

próprio seio do catolicismo.  

A mistura que produziu a religiosidade Abrantina e moldada por Tupinambás, 

Jesuítas, Pescadores e Lavadeiras, não pode ser entendida no âmbito da festa ao Divino 

em Abrantes como um fluxo de genes entre as populações originalmente diferentes, mas 

antes de tudo reconhecê-la como categoria sociológica nativa, cognitiva e operada pelos 

Abrantinos, que de variadas formas vivenciam sua devoção ao Divino. “Tradição 

Mista” para estes teria por definição; o conjunto de práticas e relações sócio-religiosas 

flexíveis que expressam na procissão de forma bastante evidente, a devoção ao Divino 

Espírito Santo, demonstrando todo seu poder de Incluir/Excluir significados, 

explicações e concretizar atualizações constantes em sua estrutura.  

Por isso, Oliveira (2004:19) que trata da relação de índios do Nordeste e 

Populações Negras nos ensina a considerar o conceito Abrantino de “Tradição Mista”, 

como formulada ideologicamente. Com isso, explica-se a particular forma de 

“Reciprocidade” na linguagem de Mauss (2003:196) que se alarga ou se estreita entre 

os Abrantinos, o Divino e a Festa. Tal alternativa nos faz apreender a festa não por 

aqueles que a formularam, nem pelo que esta foi no passado, mas como seus herdeiros 

no presente, a praticam e a significam em seu cotidiano. 

Tornou-se muito interessante observar como os jovens da Paróquia do Divino 

Espírito Santo, aqueles que tinham em suas mãos os objetos sagrados utilizados na 

procissão e posteriormente na missa de encerramento ganhar um status especial no 

contexto festivo. Estes se encontravam sempre rodeados por outros mais novos, sendo 

quase que irresistível para estes últimos também poder tocar nestes objetos, coisa que 

em outras situações no âmbito religioso católico é restrito para os não iniciados.  



69 
 

A direita do palco montava-se em toda lateral da calçada da Praça de Buris de 

Abrantes toldos que serviriam como barracas ocupadas por cada comunidade 

participante. Estas trariam bolos, doces, quitutes típicos e bebidas que seriam 

comercializados e alimentariam os devotos ao Divino. Rodrigues (2006:120-167) nos 

leva a pensar a comida no contexto do grito de louvor na Praça de Buris de Abrantes, 

não apenas como alimento para a satisfação biológica, mas como produção de corpos. 

Os alimentos comercializados pelas comunidades participantes da festa durante o grito 

de louvor em suas respectivas barracas traduziriam como estes fabricam seu parentesco 

religioso ao momento em que juntos se alimentam e louvam ao Divino.  

 

 

Fig.13: Jovem devoto segurando objetos litúrgicos. 
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Alimentar-se no contexto do grito de louvor estaria associado ao desejo de 

abundância e fartura inesgotável contra a fome e o medo. Entretanto, o fato de se cobrar 

dinheiro para poder se alimentar nas barracas visivelmente deixava muitos devotos 

apenas a olhar outros devotos se alimentando contrariando a idéia de partilha, de 

igualdade e de comunhão que circunda o Sábado do Divino em Abrantes. A comida 

comercializada além de demonstrar a necessidade de satisfazer condições básicas e 

religiosas dessa comunidade a priva disso. Isso se deve as condições existenciais dos 

Abrantinos em seu próprio meio social no que tais exigências do presente acabam 

pondo em cheque a comunhão proposta pelo Espírito Santo e aos devotos. Para 

acompanhar o grito de louvor colocava-me em baixo de um quiosque de dimensões 

amplas, objetivando ter uma visão de todos os ângulos dos instantes antecedentes a 

procissão como tirar proveito da constante movimentação de pessoas no mesmo.  

Percebi que entre as pessoas que se encontravam abrigadas no quiosque junto 

comigo havia, um grupo prendendo peixes feitos de recorte de papel pintados com lápis 

de cera em cores variadas e um trançado que representava uma rede de pesca. Outros 

estavam trajados de Pescadores. Já as meninas encontravam-se vestidas como 

Lavadeiras, o que foi perceptível pelas bacias de roupa que carregavam nas mãos. 

Tentando entender mais a presença destes personagens na procissão puxava conversa 

com uma senhora que estava a organizar a vestimenta das crianças, Dona N pertencente 

à comunidade de Arembepe.   

Esta explicava que sua comunidade Arembepe juntamente com a de Jauá e 

Cordoaria, traziam como personagens para a procissão ao Divino de Abrantes as 

Lavadeiras e os Pescadores, pois, essas eram as formas de sustento dos negros na Vila. 

Confirmando a informação de que o ponto de referência, as atividades e funções 

econômicas consequentes do trabalho de Pescadores e Lavadeiras que se encontravam 

na condição de livres no século XIX trabalhando na pesca e nas casas das famílias 

brancas, que a muito já haviam se acomodado e formado fazendas no em torno da Vila.  

Portanto, mesmo que a tonalidade de suas peles fenotipicamente lhes classifiquem 

de forma prévia é a função social que estes desempenhavam como forma de sustento na 

Vila que os legitima a participarem da procissão ao Divino, além da exterioridade 
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territorial já comentada durante a presença jesuítica até o século XVIII. Os negros 

representados por Pescadores e Lavadeiras seriam a forma genérica, o instrumento que 

os Abrantinos utilizam para rememorar e incluí-los no corpo sociocultural formativo da 

Vila.  

Dona N considerava que voltar a Vila de Abrantes para festejar o Divino; "É o 

retorno a casa mãe para agradecer" (Dona N, 22/05/2010). Por toda a extensão da 

Praça de Buris crianças jovens e adultos tinham em mãos "Estandartes" com a pomba 

do Divino. Outro aspecto de relevância para o contexto festivo ao Divino era a presença 

ao lado do quiosque do grupo de capoeira "Libertação". A princípio pensei que estes 

também fizessem parte do corpo social da procissão achando pertinente iniciar uma 

aproximação, já que em nenhuma das narrativas anteriores se mencionou a presença 

desses personagens na procissão. Primeiro perguntei se podia fotografá-los, obtendo 

resposta positiva.  

 

 

 

                                                  Fig.14: Grupo de Capoeira Libertação 



72 
 

Aproximando-me do grupo perguntava ao líder M. Vocês também fazem parte 

da procissão ao Divino Espírito Santo?  “Bem que a gente queria participar! Acho que 

a gente tem direito também. Aqui em Vila de Abrantes teve negros também. A capoeira é 

um exemplo disso, de que eles tiveram aqui e deixaram sua cultura” (M, 22/05/2010).  

Nesse momento compreendi que o líder levando seus alunos para jogar capoeira 

na Praça de Buris de Abrantes acabava por afrontar e reivindicar a carga étnica para a 

representação negra na festa. Expressava em seu protesto pacífico justificando-o por 

uma exclusão da procissão do Divino de um dos elementos de maior relevância da 

cultura negro-africana na Vila, a capoeira. Esta exclusão dos capoeiristas como 

personagens da festa do Divino em Abrantes muito tem haver com as idéias, valores e 

objetivos propostos pelo poder eclesiástico Abrantino ao realizarem a festa. Entretanto, 

é justamente a presença dos capoeiristas, mesmo que não legitimados pelo corpo social 

festivo durante o grito de louvor, que abre para estes uma fresta pela qual seriam 

incluídos utilizando a fé cristã a seu favor.     

O que quero dizer tomando por base as narrativas é que os capoeiristas do grupo 

“Libertação” compreendem assim como os Abrantinos participantes da festa, que o 

espaço do grito de louvor detém a função de fazer com que o Divino ali se manifeste de 

diferenciadas maneiras proporcionando a sociabilidade e superação em termos 

religiosos, das diferenças e entre os diferentes. Isso se mostrou evidente observando às 

muitas crianças que participando do grito de louvor se sentiam seduzidos pelo 

desempenho, pela música, pelo som do pandeiro, do atabaque e do berimbau, esta a 

maneira pela qual os capoeiristas acabaram em meu entendimento sendo legitimados. 

Aos poucos a comunidade de Vila de Abrantes e os demais participantes passavam a se 

mobilizar para o início do grito de louvor. A Praça de Buris de Abrantes em pouco 

tempo era tomada pelos devotos.  

De minuto em minuto chegavam de ônibus, vans, kombis, carros particulares e a 

pé, participantes das diversas localidades da região Abrantina para homenagear o 

Divino Espírito Santo. As 18:00 h uma hora de atraso do marcado, justificado pela não 

presença de Dona C com os personagens da procissão correspondentes a Vila de 

Abrantes, nem a de Padre LO para o início do grito de louvor, o que demonstra que o 
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poder eclesiástico em Vila de Abrantes e principalmente a Paróquia do Divino Espírito 

Santo continua a exercer plena influência e controle sobre essa comunidade e a 

realização da festa.  

Junto a Irmã MA tive a felicidade de ver chegar à pomba do Divino Espírito 

Santo, sendo trazida num andor em direção ao toldo respectivo a comunidade de Vila de 

Abrantes, por outros personagens não citados por Dona C, Dona N nem G, os 

"Carregadores do andor ou Reis". Poucos minutos depois Padre LO subia ao palco e 

anunciava o início do grito de louvor. Observando o Padre algo me chamava à atenção, 

as suas vestes. 

 

 

                                             Fig.15: Andor, oratório e a pomba do Divino. 

Durante o grito de louvor o Padre não se encontrava com as vestes costumeiras, 

ou seja, a batina. Pelo contrário, este se vestia como o povo Abrantino de calça e 

camisa, já que se não tivesse sido informado por Irmã MA nem visto de quem se 

tratava, dificilmente conseguiria distingui-lo entre os devotos ao Divino. Não se 
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diferenciando em seus trajes dos devotos o Padre acabava por explicitar com esse ato a 

ideia de igualdade proporcionada pelo Divino entre os Abrantinos. Fervor e euforia 

traduziam-se como reações demonstradas pelos devotos. Todos então, se concentravam 

na frente do palco munidos de bolas de soprar, de cores brancas, vermelhas e 

Estandartes com o símbolo da pomba do Divino Espírito Santo a cantar e louvar. 

Passava a ouvir as palavras que Padre LO proferia. Destacava a influência e a 

importância da presença católica e jesuítica para o desenvolvimento e cultura da região 

Abrantina. O Padre expressava ao povo outra significação para o porquê de todos os 

anos no período de Pentecostes, se realizar a festa do Divino Espírito Santo, enfatizando 

que por meio da pomba do Divino Espírito Santo índios Tupinambá, Jesuítas, 

Populações Negras, constituiriam social e culturalmente Vila de Abrantes e entrariam 

em comunhão;  

 

“A nossa identidade não é só a nossa carteira de identidade que todos nós 
devemos possuir, mas a nossa identidade comunidade de Vila de Abrantes e 
adjacências é que todos nós somos a imagem e semelhança de Deus! E Viva 
ao Divino Espírito Santo!” (Padre LO, 22/05/2010). 

 

A narrativa do Padre de como é formulada a identidade religiosa Abrantina 

parece considerar que independente do instrumento legal “RG” que nos legitima como 

cidadãos de uma nação, a brasileira, a identidade religiosa em torno do Divino faria com 

que seus devotos na imagem e semelhança de Deus constituíssem um grupo homogêneo 

que interagindo uns com os outros suplantaria algo maior. Nesse sentido, através das 

discussões empreendidas por Oliveira (2000:8) sobre os processos de identificação 

grupal, a identidade religiosa dos Abrantinos advém do modo que estes por influência 

do discurso universalista da igreja católica, da comunhão através de Deus, acabam por 

colocar sua nacionalidade momentaneamente em segundo plano. Fazem com que esta se 

torne operacional sendo o processo de identificação grupal condicionado mais pela 

religião do que por suas fontes de ordem legal.  

Com esse teor nas palavras o Padre continuava com o grito de louvor 

interrompido apenas em certos momentos para que a banda interpretasse músicas de 
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cunho cristão em louvor ao Divino, o que animava e muito os participantes da festa. A 

concentração realizada na Praça de Buris de Abrantes pelos devotos e personagens 

participantes da procissão ao Divino Espírito Santo marcaria o instante que entendo 

como de caráter profano na festa. Entretanto, tal afirmação não vem aqui excluir o 

sagrado, pois, o mesmo encontra-se a todo o tempo durante o contexto festivo 

dialogando com o profano. 

 Durante o trabalho etnográfico a percepção que obtive dos comportamentos 

expressos pelos Abrantinos durante o grito de louvor e do que representava a Praça de 

Buris de Abrantes nesse contexto, explicitava a própria ação do sagrado em meio ao 

profano, do Espírito Santo sobre os devotos em Vila de Abrantes, ou seja, tornar o 

espaço, a Praça, no ambiente propício a catalisar e propagar energeticamente a 

comunhão, a superação momentânea das diferenças e a renovação do corpo. 

 Abraços, sorrisos, afeto, o vai e vem dos devotos, a comilança nas barracas 

durante o grito de louvor, apresentaram-se como reações de certa forma 

descompromissadas no que tange aos observados no instante do ato ritual da procissão e 

na missa de encerramento que advinham, sendo a seriedade, o respeito, o compromisso 

e a devoção fervorosa expressando-se como sentimentos dos devotos. Após o 

encerramento do grito de louvor uma nova mobilização ia acontecendo entre os 

participantes. Os devotos ao Divino de Abrantes passavam a moldar o formato 

organizacional da procissão em alas, no que a pomba do Divino Espírito Santo ocupava 

lugar de destaque. Em poucos instantes a hierarquia entre os personagens e alas estava 

disposta e os fiéis prontos para o início da procissão.   

 

2.2 Procissão: O Divino sai às ruas de Abrantes 

          

 A procissão do Divino em Vila de Abrantes, além de fazer parte do 

encerramento às homenagens seria o dia que segundo a liturgia cristã celebra-se a 

ocasião em que o Espírito Santo por meio de línguas de fogo e pombas descia do céu 
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para a terra. Esta ação divina tem por efeito lembrar a descida do Espírito Santo sobre 

os apóstolos de Cristo cinquenta dias após sua ressurreição, ou seja, o Pentecostes. A 

procissão do Divino expressaria dramaticamente a afirmação ornamental do poder 

espiritual católico, pois, esta apresentaria uma visão da realidade Abrantina ao mesmo 

tempo em que demonstraria as condições de vida concernentes a essa mesma realidade 

aos participantes da procissão.  

Esta traduz aos devotos ideias e valores cujas imagens representadas na 

procissão estariam a serviço da devoção ao Divino. Organizados em alas no centro da 

Praça de Buris de Abrantes os Abrantinos participantes da procissão esperavam o seu 

início. Padre LO descendo do palco conferia pelo olhar atento se todas as alas se 

encontravam prontas para a procissão. Por um movimento positivo feito com a cabeça 

este dava o sinal para o começo da procissão.  

O percurso correspondente a procissão é realizado de Buris de Abrantes até a 

igreja Matriz de Vila de Abrantes. Perfilados os personagens que compunham 

respectivamente a hierarquia da procissão se encontravam dispostos em Jesuítas, índios 

e índias Tupinambá, Pescadores, Lavadeiras, Floristas, Anjos, devotos com cartazes e 

faixas, Porta-bandeira, Carregadores do andor ou Reis, com o andor, oratório e a pomba 

do Divino, os Sete Dons do Espírito Santo, Estandartes e claro, o povo Abrantino que 

passavam a louvar por meio de cânticos específicos o Divino Espírito Santo de Vila de 

Abrantes.  
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Fig.16: Fotografia de satélite retirada em 23/04/2010, sendo em destaque identificado o trajeto percorrido 
pela procissão, entre a Praça de Buris de Abrantes e a Igreja Matriz de Vila de Abrantes. 
 
 
 
1: Entrada de Vila de Abrantes (via Litoral Norte)        
2: Igreja do Divino Espírito Santo (Igreja Matriz)         
3: Praça Matriz de Vila de Abrantes (antigo aldeamento)                                  
4: Imobiliária Estrada do Coco                                        
5: Residência de Dona ME            
6: Residência de Dona E  
7: Residência de Dona RM  
8: Projeto Anos Dourados. 
9: Colégio Soma. 
10: Igreja de São Bento.                    
11: Praça de Buris de Abrantes. 
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Fig.17: Devota em procissão. 

 

Ao mesmo tempo em que observava a beleza dos primeiros passos da procissão 

concentrava-me também no semblante dos capoeiristas do grupo “Libertação”, a 

tristeza do silenciar de seus atabaques, pandeiros e berimbaus. M e seus alunos a cada 

passo dado pela procissão acabavam por ficar mais longe até serem perdidos por mim e 

pelos participantes de vista. Devoção, lágrimas, sorrisos e entrega de pedidos marcavam 

as reações percebidas entre os Abrantinos na procissão ao Divino. Cada participante 

tinha em suas mãos uma vela acesa protegida pelo corte em forma de taça feita de 

garrafa pet, esta que representaria e guardaria o fogo do Divino Espírito Santo nas mãos 

dos devotos. A presença de crianças e jovens era marcante tanto como personagens 

como levados por pais, mães e avós, que justificavam isso afirmando que era importante 

trazê-los desde pequenos para ter logo contato com Deus. 

A procissão do Divino Espírito Santo presentearia e despertaria nos Abrantinos a 

necessidade de uma ordem moral e social. Seria a “Tradição mista” religiosa dessa 

comunidade perpetuada pela lembrança e pela maneira pela qual os devotos ao Divino 

de Abrantes exeprienciam o mundo que lhes rodeia, sendo isto funcional tanto como 
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aspecto moral e cosmológico como interseccionada a própria história da Vila. Isto seria 

expresso a partir da foto que registra o devoto Abrantino colocando seu pedido no 

interior do andor. No sentido de entender a festa do Divino em Abrantes como algo 

construído e constituído socialmente, o povo de Vila de Abrantes e as demais 

comunidades originárias outrora de seu território quando aldeamento, manifestando sua 

fé ao Divino, deixaria evidente que entre os devotos e a Divindade no instante da 

procissão se construiria uma mistura de imagens, idéias e sentimentos que confundiria 

as causas com os efeitos.  

 

 

Fig.18: Devoto colocando pedido no andor em procissão. 

 

A frente da procissão a ala correspondente a dos Jesuítas vinham jovens 

Abrantinos tendo em suas mãos objetos litúrgicos que seriam mais tarde utilizados na 

missa de encerramento, que iria ocorrer após o término da procissão na igreja Matriz da 
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Vila. Ao centro um desses jovens segurava uma Cruz com a imagem de Cristo 

crucificado. Outro segurava o óleo ungido e outro o turíbulo (incensador). Ambos 

representavam Padres já ordenados, pois, suas vestimentas de cor vermelha e branca, as 

cores do Divino Espírito Santo, como também os objetos litúrgicos que tinham em 

mãos, o que indicava a representação de suas já concretizadas iniciações.  

Outros jovens tendo a responsabilidade na procissão de representar os Jesuítas 

possuíam como cor de suas vestes o preto, o que indica que estes seriam aqueles 

considerados missionários, porém, não ordenados Padres, mas concentrando a 

importante função de representar na procissão a hierarquia da Companhia de Jesus e os 

homens responsáveis efetivamente por evangelizar e catequizar os considerados não-

cristãos Abrantinos.   

 

 

Fig.19: Padres e Missionários jesuítas em procissão. 
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     Fig.20: Índios e Índias Tupinambá em procissão. 

 

Estes que seriam cristianizados pelos Padres e missionários Jesuítas no contexto 

da procissão ao Divino de Abrantes compunham a segunda ala, a dos índios e índias 

Tupinambá. Munidos de maracá, arco e flecha, cocares e saias de penas coloridas, os 

índios e índias Tupinambá representados por crianças Abrantinas encenavam atos de 

guerra, como também expressavam a forma e os meios pelos quais estes nativos de 

Abrantes foram forçados ou não a apropriarem-se dessa manifestação religiosa católica 

resignificando e dando função a esta em suas vidas. O detalhe fica pela presença na foto 

da inclusão durante a procissão de um indivíduo popularmente conhecido com 

“Albino”, o que no meu entender veio a reforçar a ideia de um pensamento colonial 

ainda muito presente na prática da festa.  

As próximas alas que constituíam a procissão do Divino em Abrantes traziam 

como personagens representados também por crianças, estas pertencentes às outras 
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comunidades (Jauá, Arembepe e Cordoaria especificamente) que se encontram ligadas a 

Paróquia do Divino Espírito Santo de Abrantes; os Pescadores e Lavadeiras, estes que 

marcariam a presença das Populações Negras em Abrantes. Os Pescadores traziam 

como compondo sua indumentária; chapéu de palha, rede, vara de pescar e sacola de 

vime, enquanto as Lavadeiras possuíam; saias longas, lenços na cabeça, um suporte de 

pano para o apoio das bacias e dentro destas continham roupas que davam a entender 

que estavam sujas. 

 

  

             Fig.21: Lavadeiras em procissão.                                  Fig.22: Pescadores em procissão. 

 

A ala das Floristas de Abrantes representadas por meninas vestiam branco e 

traziam em suas mãos cestas com pétalas de flores. Estas teriam seu lugar reservado na 

procissão segundo a própria tradição da procissão ao Divino em Abrantes, pois, segundo 

Irmã MA essas personagens corresponderiam a uma prática presente e realizada por 

índias Tupinambá já cristianizadas, desde a primeira vez que a terceira pessoa da 

Trindade foi cultuada na Vila. Estas em dias de festa e procissão saiam aos campos de 

Abrantes a colher flores para a ornamentação da igreja, como também constituir uma 

espécie de tapete de flores que iam sendo despejadas ao chão pelo qual a pomba do 
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Divino Espírito Santo seria conduzida pelas ruas da Vila.   

 

 

Fig.23: Floristas em procissão. 

 

Sobre isso, Santos (2008:79) informaria que esta prática de jogar pétalas de flores 

ao chão faria referência aos períodos agrícolas, encontrava-se arraigado ao 

agradecimento as colheitas, como também solicitações de proteção, melhoria na criação 

de animais e pedidos de bons presságios para o ano que adivinha.  O que corresponde 

segundo Thomas (1977:101) e Tavares (1963:90) ao contexto de desenvolvimento e 

características sócio-econômicas de Vila de Abrantes que tinha na agricultura de 

diversos gêneros sua base de sustentabilidade.  

O que se depreende é que estes personagens representados na procissão ao Divino 

em Abrantes; Jesuítas, índios e índias Tupinambá, Lavadeiras, Pescadores e Floristas, 

diriam respeito aqueles que constituíram a unidade orgânica que compõe o corpo 

sociocultural da procissão e consequentemente de Vila de Abrantes marcando através da 

representação destes, sua hierarquia, sua especificidade histórica, social e religiosa. As 

variações introduzidas pelo responsável da organização da procissão do ano de 2010 
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que no caso foi Dona C gravitaram em torno dos personagens e das crianças que os 

representam, sendo que isso muito tem haver com o investimento feito para a realização 

da procissão. 

Isso foi confirmado quando do comentário de Dona ME (capítulo I) sobre a 

procissão ao Divino de Abrantes do ano de 2009 que coincidia com o aniversário de 251 

anos da fundação de Camaçari, no que considerando Vila de Abrantes região que 

originou a mesma e outras comunidades, juntamente com a igreja e a prefeitura de 

Abrantes injetavam dinheiro para a realização em grandes proporções da procissão, 

fazendo um resgate profundo de detalhes e personagens que em 2010 infelizmente 

foram deixados de fora, como os vaqueiros citados por G. A ala dos Anjos meninas e 

meninos vestiam roupa branca e traziam em suas costas asas. De forma lírica a 

representação de Anjos nas festas do Divino teria por função segundo as narrativas de 

aguçar a subjetividade e o sentimentalismo católico nos Abrantinos participantes.  

 

 

            Fig.24: Anjos em procissão. 

 



85 
 

A ala dos cartazes e faixas crianças, jovens e mulheres adultas traziam 

mensagens de cunho cristão que chamavam a atenção da comunidade Abrantina da 

necessidade destes estarem e entrarem em comunhão com o Divino. Através dessas 

mensagens escritas em papel de cartolina a procissão do Divino em Abrantes apresentar-

se-ia como importante aspecto da devoção e compromisso aos preceitos morais cristãos. 

Tais mensagens seriam a forma pela qual os Abrantinos reforçariam os laços sociais e 

religiosos, agradeceriam as bênçãos alcançadas e pediriam um ano próspero e de fartura. 

 

 

Fig.25: Cartazes em procissão. 

 

Destacando-se a frente do andor que trazia a pomba do Divino na procissão um 

jovem Abrantino possuindo coroa e capa impunha um mastro de considerável altura que 

em sua parte superior servia como suporte para a Bandeira que possuía lanças de cor 

vermelha gravadas no pano e a pomba branca dando a entender que os participantes 

Abrantinos que compunham a procissão representavam, o exército de Cristo com a 

missão de levar ao conhecimento de todos a devoção ao Divino Espírito Santo. Para os 
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Abrantinos este personagem presente na procissão ao Divino atendia pela nomenclatura 

de o “Porta-bandeira”.  

   

         

Fig.26: Porta-bandeira do Divino em procissão. 

   

Fig.27: O andor em procissão 
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Este personagem se assemelha ao que Rodrigues (2006:71) chama de “Capitão 

do mastro” que teria por responsabilidade estar à frente da procissão conduzindo o 

mastro com a Bandeira do Divino representando a abertura simbólica da mesma. 

Amaral (1998:161) diria que tal aspecto corresponderia citando Câmara Cascudo 

(1969:126), a muitos santos católicos como Santo Antônio que possuíram patentes 

militares chegando até ser Capitão. Santos (2008:94) comenta também que tal 

personagem citando Paulo Miceli (1994:172-173) faria referencia aos Capitães de naus 

portuguesas que tinham como prática no século XV e XVI festejar o Espírito Santo em 

suas embarcações. 

Logo após o Porta-bandeira seguia Padre LO e o Pároco J, este visto pela primeira 

vez no dia da procissão. Ambos sussurravam as palavras sagradas presente no livro 

cristão em louvor ao Divino Espírito Santo, além de sempre atentos ao desenvolvimento 

da procissão. Entoavam cânticos em preces ao Divino que logo eram acompanhadas 

com grande fervor e devoção pelas vozes dos devotos.    

 

 

Fig.28: Padre LO e Pároco J em procissão. 
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O “Porta-bandeira” este que traz em sua vestimenta capa e coroa parece por 

esses elementos que o ornamentam confundir-se e mesmo mesclar-se com outro 

personagem de bastante destaque na procissão, aquele que pela linguagem dos 

Abrantinos é chamado de “Carregadores do andor” ou “Reis”. Oito homens de meia 

idade revezavam-se na função de carregar em destaque no centro da procissão o andor 

que se encontrava a imagem da pomba do Divino Espírito Santo. Suas vestimentas 

assim como a do Porta-bandeira eram a coroa e a capa. 

 

 

 

Fig. 29. Carregadores do andor ou Reis em procissão I. 
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                              Fig.30: Carregadores do andor ou Reis em procissão II. 

 

Tal personagem da procissão ao Divino de Abrantes o qual Santos (2008:94) e 

Rodrigues (2006:29-30) chamam de “Imperador” seria aquele que teria a 

responsabilidade de arcar com a preparação da festa o que não ocorre em Abrantes, 

sendo exclusivamente realizada pelos fundos de economia acumulados até Pentecostes 

por cada comunidade ligada a Paróquia do Divino de Abrantes. Ambos os autores 

afirmam que anualmente escolhe-se alguém do povo para ser o “Imperador” da festa do 

Divino, aspecto por outro lado existente na Vila, porém, referindo-se apenas a escolha 

no seio da própria comunidade Abrantina dos “Carregadores do andor” ou “Reis”.  

Através de Amaral (1998:208) e Santos (2008:95) o Porta-bandeira e os 

Carregadores do andor ou Reis por conta dos símbolos que carregam como vestimentas; 

capa e coroa representaria em síntese o poder régio português, ou melhor, o poder 

imperante que até os dias atuais a igreja católica exerce em Abrantes, se utilizando da 

procissão ao Divino, como instrumento dramático que marca e expressa à necessidade 

da preservação e contínuo dessa influência religiosa. 
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O andor feito de madeira sustentava o oratório e a redoma que protegia o símbolo 

maior da procissão, a pomba do Divino Espírito Santo. Ornamentada com ramos verdes, 

flores brancas, vermelhas e fitas com inscrições correspondentes aos “Sete Dons do 

Divino”, estas nas mesmas cores das flores caiam sobre a pomba a estilizando. Nessa 

redoma que tinha como cores ao fundo; branco, amarelo e azul ficava em destaque no 

centro dessa espécie de globo, a pomba do Divino de Vila de Abrantes em volta de 

pontas de lança em cor dourada que se encontravam cravadas e a circundavam como se 

fossem raios de sol.  

Em redor do andor seguia-se a ala das meninas vestidas de vermelho e com tochas 

na mão representando o fogo do Espírito Santo. Os Sete Dons do Divino seriam 

características espirituais de ordem sobrenatural que atingiriam a vida de todos os 

Abrantinos que estivessem em comunhão com o Divino se unindo assim teologicamente 

a ele. As fitas que caiam sobre o oratório que se encontrava a pomba do Divino Espírito 

Santo de Abrantes possuíam inscrições gravadas por um tipo de bordado sendo estas; 

entendimento, piedade, caridade, paciência, bondade, amor, ciência, fraternidade, temor, 

conselho, fidelidade, alegria, paz e sabedoria.  

Diante ao fato observado de que os Sete Dons do Divino pareciam ser mais na 

procissão de Vila de Abrantes, o que se apresentava como forma de identificá-los e 

diferenciá-los seriam as cores das fitas estas brancas e vermelhas. As fitas de cores 

diferentes teriam uma grande força simbólica no catolicismo segundo Rodrigues 

(2006:28). Significariam na procissão ao Divino de Abrantes acerca da pomba; a pureza 

de Nossa Senhora e o fogo do Divino Espírito Santo. Então, caridade, paciência, 

bondade, amor, fraternidade, fidelidade, alegria e paz, corresponderiam por estarem 

bordadas em fitas vermelhas, ao sangue dos martírios selando o testemunho daqueles 

Abrantinos movidos pelo fogo do Espírito Santo.  

Já fortaleza, piedade, entendimento, ciência, temor, conselho e sabedoria, 

bordadas em fitas brancas diriam respeito ao simbolismo que emana da pomba, ou seja, 

os Sete dons do Divino de Abrantes. Em meio ao povo Abrantino participante da 

procissão advinha à ala dos “Estandartes”. Nesta, jovens, crianças, homens, mulheres, 

senhores e senhoras empunham com orgulho outro símbolo do Espírito Santo. Lembro-
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me da seriedade e sentido de organização dos participantes, o que esteticamente mesmo 

com a simplicidade das ornamentações chamou muita atenção durante a caminhada.  

 

 

Fig.31: A pomba do Divino Espírito Santo de Vila de Abrantes. 

 

O que quero dizer é que as alas que compõe a procissão ao Divino de Abrantes 

compreendidas através de Rodrigues (2006:28) como unidades em si, fragmentos 

isolados que por meio da realização e efeito que a procissão e o Divino emanam sobre 

os devotos seriam justapostos num deslize de camadas de significados que se tocam e se 

repelem ao mesmo tempo, ou seja, articulando as diferenças mesmo que apresentem em 

seu desenvolvimento imagens de conflitos e rupturas. A procissão do Divino em 

Abrantes constitui-se como instrumento de ajuste e restabelecimento da comunhão na 

vida social da comunidade Abrantina.  
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Fig.32: Porta-estandarte em procissão. 

 

Por isso, esta deve ser aqui vista como um texto dramático passível de 

interpretação através de sua própria linguagem, ou seja, pelas formas sensíveis de 

representação nela contidas. Louvando o Divino Espírito Santo os Abrantinos 

participantes literalmente em seus braços conduziam a pomba da Praça de Buris de 

Abrantes até a igreja Matriz em Vila de Abrantes retornando assim como Dona N nos 

disse, o caminho que leva “a casa mãe para agradecer”, já que Peste e Migração, a 

refundação do aldeamento, a construção da igreja Matriz e a festa do Divino Espírito 

Santo são eventos históricos que presentes na memória e dramatizados na procissão 

pelos devotos remetem a própria fundação da Vila.  
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                                             Fig.33: Devotos entrando na igreja Matriz. 

 

 

                                     Fig.34: Missa de encerramento dos festejos ao Divino.  
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Fé, devoção e alegria eram os sentimentos expressos por aproximadamente 100 

Abrantinos que acompanhavam a procissão e adentravam na igreja. Por volta das 22:00 

h a procissão chegava em frente a igreja Matriz de Vila de Abrantes. A pomba do Divino 

Espírito Santo era recebida por uma estrondosa salva de fogos seguidos de gritos 

fervorosos de “Viva o Divino! Viva...”, tentativas de tocar a pomba e o reforço de 

pedidos agradecimentos ao Divino por tê-los alcançados. 

Os Carregadores do andor ou Reis acompanhados pelos Sete Dons do Divino e 

sob as muitas palmas dos devotos conduziam o andor com a imagem da pomba até o 

altar principal da igreja Matriz, sendo esta colocada do lado esquerdo. Estes iniciaram 

uma nova formação espacial no altar principal. Carregadores do andor ou Reis, Porta-

bandeira, missionários e Padres Jesuítas ficavam à esquerda do altar como se vigiassem, 

guardassem a pomba. Os Estandartes se colocaram ao fundo formando duas filas em 

cada lateral do altar.  

Na seqüência os Sete dons do Divino com suas tochas formavam um tipo de 

corredor a frente do altar enquanto Padre LO, a direita em diagonal sob um púlpito, 

iniciava a missa de encerramento aos festejos ao Divino Espírito Santo de Vila de 

Abrantes. Pela porta lateral da igreja Matriz posicionava-me no melhor ângulo que 

entendia ser para fotografar as reações dos devotos. Passado certo tempo a observar a 

movimentação. Entre uma foto e outra dos fieis durante a missa de encerramento 

buscava ainda observar os personagens dispostos no interior da igreja Matriz. Algo me 

soava como falta. 

Em meio a expressões de amor e ternura ao rogarem ao Divino Espírito Santo me 

dava conta que o desenho espacial moldado pelos personagens no último ato cerimonial 

dos festejos ao Divino de Abrantes apresentava lacunas. Nesse sentido, uma última 

imagem da missa de encerramento me marcou.  
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            Fig.35: Celebração de encerramento dos festejos ao Divino. 

   

          

                                      Fig.36: Os limites da presença Tupinambá na festa. 
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Enquanto todos ali faziam suas preces, ouviam as palavras de padre LO e se 

prostravam ao Divino, observei que a exceção eram as crianças que representaram na 

procissão; Pescadores e Lavadeiras, como também as crianças que representaram os 

índio e índias Tupinambá. Dessa forma, estes personagens retirando seus cocares e saias 

de penas coloridas e lavando sua roupa suja encerravam sua participação. Percebe que 

no instante da missa de encerramento aos festejos ao Divino de Abrantes eram 

dispensáveis, a expressão da exclusão sendo que na maior parte do tempo foram 

incluídos no corpo social festivo. Aqui fica evidente o que significa o conceito de 

“Tradição mista religiosa”, que por sua flexibilidade mesma de aceitar ou rejeitar 

conteúdos símbolos em sua estrutura organizacional expressa de uma só vez os limites, 

as fronteiras, as diferenças, da noção de até que ponto os personagens podem e devem 

ir, do seu retorno a memória dos Abrantinos, pois, esta ao contrário não os subtrai ao 

final, jamais os exclui, os alimenta e os mantêm até os dias de hoje vivos.  

 

 

CAPÍTULO III 

 

Abrantes: Formação, Descaso e Usurpação do Patrimônio imaterial. 

 

Os elementos que são de nosso interesse para este capítulo se encontram 

edificados ou foram reedificados na invisibilidade pela memória dos Abrantinos. A 

interpretação desses lugares de Vila de Abrantes leva em consideração o inventário dos 

bens de caráter patrimonial efetivado pelos próprios Abrantinos atentando para os 

aspectos culturais intrínsecos a estas edificações que acabam por influenciar na 

dinâmica social desta comunidade e da festa. Funcional, material e simbólico estes 

locais contariam a história da Vila, como também diferenciariam visões de mundo, 

personagens e épocas distintas. Por isso, o patrimônio Abrantino será tratado não apenas 

como de pedra e cal, mas, como imaterial, pois, dessa forma, pretendemos expressar 
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como por seu patrimônio sustentam seu parentesco religioso, mantêm a sociabilidade e 

praticam a reciprocidade quando cultuam a terceira pessoa da Trindade.     

 

3.1 Igreja, Praça, Pelourinho e Cadeia: Edificando o invisível 

 

"Uma das primeiras coisas que foram feitas aqui na Vila pelos jesuítas foi a 
igreja Matriz. O que meu avô me falava é que ela foi feita primeiro de taipa e 
palha pelos Tupinambá. Depois que ela foi feita de pedra e barro com óleo 
de baleia" (KA, 27/05/2010). 

 

Entre 27/05 a 09/06/2010 reencontrava na Imobiliária Estrada do Coco KA para 

comentar e ampliar o entendimento sobre algumas de suas narrativas que citaram certos 

lugares em Vila de Abrantes, que se destacaram por sua importância histórica e cultural. 

O interlocutor falava da forma e os meios utilizados para a ocupação do espaço 

Abrantino em seus primeiros anos. Parente (2008:22) afirmaria que a primeira igreja do 

Divino Espírito Santo feita em Vila de Abrantes teria sido construída no século XVI (e 

reconstruída no século XVII) de taipa e coberta de palha de coqueiro a mando dos 

Jesuítas João Gonçalves e Antonio Rodrigues.  

A data de sua construção não seria possível de se datar, porém, a autora a 

considera jesuítica do primeiro século de colonização brasileira com forte influência 

renascentista. Thomas (1977:104) citando a obra de Robert Smith (2010:60 [1967]); 

"Arquitetura colonial baiana: Alguns aspectos de sua história” conta que do ponto de 

vista do tamanho, estilo e material empregado a igreja Matriz de Vila de Abrantes pode 

ser considerada de estilo missionário coincidindo com a fundação das primeiras igrejas 

no Brasil e também, por conta de mais tarde, ter sua substituição feita por materiais 

mais resistentes. 
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Fig.37: Igreja Matriz do Divino, Vila de Abrantes/BA.          Fig.38: Igreja de São Lázaro, Salvador/BA. 

         

Comparando-a particularmente com a capela de São Lázaro no bairro da 

Federação em Salvador/BA Thomas (1977:104) concluiu que a igreja do Divino 

Espírito Santo em Vila de Abrantes provavelmente deve ter sido originária do período 

entre 1580 a 1600. No instante da conversa com KA, JN o seu sócio, qual havia 

conversado anteriormente acabava de chegar. Passava a explicar para este as impressões 

que obtive de certos comentários de ambos acerca de determinados lugares citados 

sobre a ocupação espacial de Vila de Abrantes. Sobre tal aspecto inventariava;  

 

"Ali em frente a igreja Matriz, a Praça Matriz da Vila  era o local que ficava 
o aldeamento indígena. O formato da Praça continua ainda igual ao tempo 
da aldeia. No centro da aldeia ficava o Pelourinho, os índios eram surrados. 
Neste local também, eles construíam as suas casas da forma deles. Em 
tempos de festa era no aldeamento (Praça Matriz) que os festejos ao Divino 
aconteciam" (JN, 27/05/2010). 
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Fig.39: Aldeamento do Divino Espírito Santo séc. XVI. Fonte: SMITH, Robert C., 2010. 

   

 A igreja Matriz, a Praça Matriz, o Pelourinho, invocados pelos interlocutores e 

tratados como patrimônio de Vila de Abrantes a partir das sugestões de Choay (2001:18) 

contribuem,  para manter e preservar as identidades Abrantinas, pois, tanto para aqueles 

que edificaram como os destinatários das lembranças que veiculam este patrimônio 

seria o método de tratamento contra o trauma do “aniquilamento”.  

Para o entendimento das relações entre Jesuítas e índios Tupinambá comentadas 

pelos interlocutores consideramos que estas três edificações na Vila constituiriam um 

conjunto.  Atentando para influência que estes exercem sobre a dinâmica social da Vila 

foi possível ser expresso pelas narrativas às condutas e significados a eles associados.  

As narrativas dos interlocutores demonstravam por meio das edificações que estes 

selecionaram na Vila, a tradução da fronteira espacial e do lugar social a qual Jesuítas e 

os Tupinambá ocupavam, além de proporcionar pela visibilidade da prática da tortura, 
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da contradição e da ambigüidade, a realização da festa do Divino Espírito Santo como 

manifestação religiosa e intrínseca as edificações possuidoras de um caráter memorial, 

instrumentos que possibilitam nos dias atuais a preservação na memória dos Abrantinos.  

Choay (2001:25) nos orienta a compreender o patrimônio da Vila atentando para 

seu contexto mental e de visão de mundo, pois, sem dispor de um referencial histórico, 

sem atribuir um valor particular ao tempo e a duração acabamos por tirar dessas 

edificações Abrantinas sua destinação pensada a priori de forma imediata. Por Thomas 

(1977:98) e as narrativas dos interlocutores, Vila de Abrantes seria uma das raríssimas 

antigas colônias do estado da Bahia cujo projeto original se conservou mais ou menos 

até os dias atuais. O largo (Praça Matriz) retangular era como hoje o centro do 

aldeamento. Situada no seu lado estreito superior predomina a igreja. Em frente à igreja 

ficava o Pelourinho como símbolo do poder civil. Devo aqui comentar em específico 

que o Pelourinho que ficava no centro da Praça Matriz para castigar os Tupinambá 

arredios a influência dos costumes europeu/português citado, no presente de Vila de 

Abrantes, não mais existe. Por meio de suas memórias indígenas e jesuíticas o 

edificaram novamente. Materializou-se aquilo que parecia invisível.  

Foi interessantíssimo observar como os Abrantinos manipulam suas lembranças 

dolorosas de colonização, de violência, castigo e morte, no sentido de tornar aquilo que 

não se enxerga, esquecido ou não comentado, em instrumento de comunicação que 

testemunha sobre a comunidade de Vila de Abrantes num determinado momento 

histórico, que relativiza o discurso oficial e dirigi-se a todos no presente. A 

particularidade desses lugares em Vila de Abrantes segundo as idéias de Pierre Nora 

(1984:7-8) se deve ao modo que estes atuam sobre a memória Abrantina, ou seja, 

constitui-se em lugares de saber dos Abrantinos que por consequência são integrados 

numa concepção linear do tempo.  

Neste caso, os valores cognitivos em torno das edificações consideradas como 

patrimônio por seus moradores permeariam tanto a história de seu passado, como 

também a do presente vivido, por conta de seu poder de evocar a sensibilidade estética 

da comunidade. Me dirigia agora até a Praça Matriz com o intuito de ir ao reencontro de 

Dona ME. Batendo palmas e a chamando por seu nome a mesma apontava na porta de 
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sua residência.  

Lembrava como forma de explicação de nossa visita ao interior da igreja do 

Divino Espírito Santo elencando alguns comentários seus sobre como era e o que 

mudou na estrutura da igreja após a reforma que sofreu. Esta me convidava novamente 

para entrar na igreja, já que achava pertinente estar lá para explicar-me tudo melhor. 

Logo antes de entrar na igreja a interlocutora olhava para o alto e comentava; 

 

 “Aqui ao lado direito da igreja Matriz tinha um prédio anexo. Era o Colégio 
dos Jesuítas, os índios eram educados, casa para os Padres que vinham para 
Vila e depois Hospício. Mas este não existe mais disseram que estava 
condenado e ai não teve como recuperá-lo. É uma pena um prédio tão bonito 
teve que ser destruído” (Dona ME, 30/05/2010)  

 

 

 

    Fig.40: Igreja Matriz do Divino Espírito Santo antes e após reforma (1976-1977) que demoliu o prédio 

anexo da Câmara e Cadeia. Fonte: SILVA, Eduardo Cavalcanti, 2003. 
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 Dentro da igreja repetíamos o gesto de sentarmos em um dos bancos de frente 

para o altar principal. Observando e comentando sobre o que era a igreja no passado e o 

que se modificou em sua estrutura com o passar do tempo e das necessidades, Dona ME 

assim como os interlocutores começavam a me informar que a primeira igreja 

construída em Vila de Abrantes teria sido feita pelos Tupinambá de taipa e coberta de 

palha como mandava suas tradições de habitação. Posteriormente ela teria sido edificada 

com outros materiais mais duráveis que a mantêm até o hoje. O que mais se evidenciou 

nas narrativas foi às modificações sofridas pela igreja;  

 

“Ali no alto da porta da entrada principal da igreja  existia uma plataforma 
que era o sustento para o coral de índios Tupinambá  cantarem em dias de 
festa ou missa. Também em cima na lateral esquerda da igreja, mas um 
pouco para o lado tinha um púlpito que também teve que ser destruído. E 
também o altar principal teve que ser reduzido por que muita coisa estava 
estragada" (Dona ME, 30/05/2010).  

 

    

     Fig.41: Estrutura que sustentava o antigo coral.                        
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                                                              Fig.42: Altar principal reduzido. 

         

 Mais adiante em nossa conversa entrava comigo em uma das salas dos fundos 

da igreja Matriz. Abrindo a porta da sala pude perceber que esta parte da igreja havia 

sido a mais atingida pela deteriorização do tempo, pois, junto à estrutura recente das 

paredes se encontrava a edificação antiga. Na seqüência, esta retirava um pano 

vermelho que se encontrava cobrindo um objeto de forma quadrada. Era o que havia 

sobrado da grade de ferro de uma das selas da antiga Cadeia de Vila de Abrantes. Disso, 

Dona ME tecia o seguinte comentário;  
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“Esta grade era da antiga Cadeia da Vila. Este prédio que eu te disse que 
não existe mais depois de ser Colégio, casa para os Padres e Hospício foi a 
Câmara e Cadeia da Vila. Esse tempo é quando o aldeamento passou a ser 
Vila de Abrantes como a gente é hoje. Neste lugar ficavam presos os índios e 
índias que desobedeciam as ordens dos Padres ou pessoas que cometiam 
crimes" (Dona ME, 30/05/2010). 

 

 

 

Fig.43: Grade de sela da antiga Cadeia.                      

 

                                                                          

 

A persistência através de lembranças dolorosas da forma e dos meios pelos quais 

os Tupinambá e Jesuítas constituíam suas relações através do cárcere, da loucura, da 

religião, simbolizado pela reedificação deste prédio e suas respectivas funções ao longo 

do tempo em Vila de Abrantes. Curiosamente estas ideias persistem pela posse da igreja 

de parte da grade de ferro de uma das selas da antiga Cadeia. Tal aspecto compreendido 

por meio de Goodey (2002:81) informa que no afã de impor e influenciar os Tupinambá 

de Abrantes a deixar seus costumes tradicionais e substituí-los pelos padrões culturais 

Fig.44: Parede original da antiga igreja de Vila 

de Abrantes/BA. 
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europeu/português, o poder religioso católico na imagem dos jesuítas na Vila ergueram 

edificações a partir das quais podia delegar seu poder e autoridade à comunidade.  

No que tange as modificações necessárias para que hoje a igreja Matriz de Vila 

de Abrantes permanecesse em pé, a interlocutora fez referência a uma última 

restauração empreendida em 1976, pelo então Padre da Paróquia do Divino Espírito 

Santo de Vila de Abrantes JW e colaboradores da comunidade. A reinauguração da 

igreja seria o motivo pelo qual Thomas (1977:104-105) sentir-se-ia motivado a realizar 

seu trabalho sobre a história de Abrantes, sendo nessa mesma obra registrada uma 

mensagem do então Prefeito de Vila de Abrantes em 1977, Humberto Henrique acerca 

desse momento especial que era o acontecimento da reinauguração da histórica igreja 

Matriz do Divino Espírito Santo de Vila de Abrantes para toda a comunidade, já que 

esta se encontrava abandonada e parcialmente destruída.  

Percebemos evidentemente que a restauração da igreja Matriz de Vila de 

Abrantes empreendida por Padre JW em parceria com a prefeitura de Vila de Abrantes, 

não teve o acompanhamento de nenhuma instituição governamental competente no trato 

de edificações dessa natureza. A iniciativa da igreja juntamente com a prefeitura de Vila 

de Abrantes retornaria com a visão de patrimônio visto como herança, sendo este imóvel 

entendido como propriedade da igreja católica mesmo que sua função quando foi 

construída tenha tido e tem o objetivo de se dirigir a serviço da comunidade Abrantina 

como espaço religioso.  

Tais modificações realizadas na estrutura física da igreja Matriz da Vila, 

justificadas pelas narrativas pela impossibilidade de serem recuperadas por conta do 

estrago que o tempo mesmo as legou, estão em parte em desacordo ao que o decreto lei 

de número 25 de 30 de novembro de 1937, este que segundo Canani (2005:170) 

organizou o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 

entendendo patrimônio; como conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no Brasil, 

cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis 

da História do Brasil, quer por seu valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 

artístico.  
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Em relação ao Brasil ter aderido em 1977 a Convenção do Patrimônio Mundial 

instituído pela UNESCO em 1945, que segundo Canani (2005:171) defendia, além de 

prerrogativas sobre solidariedade intelectual e moral da humanidade a defesa da 

diversidade mundial das culturas, também práticas de conservação, fiscalização, 

execução de obras e na proteção de bens considerados patrimônio de certa localidade. 

No caso Abrantino apenas a última recomendação se fez prática no processo de 

restauração da igreja Matriz de Vila de Abrantes em 1976, a participação de 

colaboradores da própria comunidade.  

Estas edificações de modo permanente se encontram expostos aos efeitos do 

tempo vivido. O esquecimento, o desapego, a falta de uso fizeram com que a igreja 

Matriz de Vila de Abrantes e seu anexo fossem deixados de lado e abandonados. A 

destruição consentida de partes da estrutura inspirada pela vontade de escapar a ação do 

tempo, como também o desaparecimento físico das lembranças do cárcere foi levado a 

cabo pela igreja, Prefeitura de Vila de Abrantes e colaboradores da comunidade.  

Teve como fundamentos políticos e religiosos os determinantes para sua não mais 

existência hoje. Por outro lado, mesmo com tais problemáticas envolvidas para o 

cuidado e consideração devida, as edificações Abrantinas desempenham um papel 

essencial para o contínuo da dinâmica social. Encerrada a conversa me dirigia à casa de 

Dona RM. Lá procurava rever junto com ela algumas de suas narrativas que suscitaram 

a riqueza arqueológica da Vila, como também comentários de cunho reivindicatório e de 

denuncia patrimonial acontecida durante a reinauguração da igreja Matriz. Como 

estratégia, passei a alimentar sua memória fazendo com que se recordasse de algumas 

falas que havia me dito. Antes de comentar das coisas que lhe perguntei sobre Abrantes 

parecia dar outro rumo a nossa conversa. 

 Com o contínuo do diálogo entendia que esta passava a transmitir a minha pessoa 

o glamour e a riqueza patrimonial que sua família desfrutava no passado. Passava a 

narrar as lembranças guardadas em sua memória da convivência com seu pai, Boale 

Mamedi Saad, um Sírio que quando vindo para Vila de Abrantes por conta das 

autoridades locais adotava o sobrenome Santos;  
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“Meu pai era dono de duas fazendas; a do Grilo e a Las Palmas no que hoje 
fica Jauá. Ele foi batizado e mudou de nome, ele era cristão por que aqui no 
Brasil não queriam Saad. Veio ele e mais dois irmãos, mas, não conheci não. 
Já tinha tido o aldeamento indígena mais ainda tinha índio no tempo de meu 
pai. Foi ai que ele casou com minha mãe que era descendente de índio 
Tupinambá daqui de Abrantes. O nome dela era  Fulgência Pereira dos 
Santos” (Dona RM, 31/05/2010). 

 

Diante desse contexto em que a memória da mesma traçava seu caminho 

individual edificava as partes em ruínas de uma casa de importância memorial e 

patrimonial para sua família, como também para a Vila localizada ao lado esquerdo da 

igreja Matriz. Indo a frente de sua casa acabava por dizer;  

 

“Tá vendo ali aquela construção antiga do lado da igreja Matriz. Era a casa 
que morou o Marquês de Abrantes. Meu pai comprou aquela casa e a gente 
morou ali por muitos anos. Depois que ele morreu meus irmãos terminaram 
vendendo a casa. Dizem que ela vai ser derrubada, mas até hoje não fizeram, 
tá daquele jeito, acho que não deve não” (Dona RM, 03/06/2010).  

 

Desse personagem histórico da Vila citado pela interlocutora, Parente (2007:40) 

e Vasconcelos (1918:28-29) comentam que Miguel Calmon du Pin e Almeida, Marquês 

de Abrantes ou o Canário (apelido ganho no meio político por seu poder de oratória), 

nascido no município baiano de Santo Amaro (1976) e formado em Direito pela 

Universidade de Coimbra (1821) retornava à Bahia e logo integrava-se ao movimento 

de independência (1823) que resistiu ao domínio do general português Madeira de 

Melo, este que até então possuía o domínio de Salvador. 
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Fig.45: Marquês de Abrantes (1796-1865). Fonte: VASCONCELOS, José e Rodolfo Smith, 1918. 

        

Essa atuação como outras durante toda sua vida política lhe garantiu diversos 

cargos administrativos. Em 1840 quando eleito Senador pela Bahia passou a chefiar a 

“Missão de Abrantes” ganhando então este título. Mas a frente em nosso diálogo assim 

como Dona ME, Dona RM edificava o anexo da igreja Matriz não mais existente, a 

Câmara e Cadeia da Vila;  

 

“Do lado da igreja existia um prédio bonito. Era a Câmara e a Cadeia de 
Abrantes. Era mais pro lado assim. Pequena a gente subia lá  dava até medo 
de cair. Mais derrubaram tudo depois da reforma da igreja . Os outros diziam 
para eu não falar nada, mas eu falava que aqui não tinha homem inclusive 
na minha família. Se eu fosse homem naquele tempo eu ia falar pra não 
derrubar” (Dona RM, 03/06/2010).  

 

As narrativas da interlocutora no que tange a noção de patrimônio a princípio se 

combinam as idéias de Canani (2005:165). Confunde-se com a de propriedade, sendo 

seu significado possuindo uma relação estreita com a idéia de herança, algo a ser 

deixado ou transmitido para as futuras gerações de sua família. A continuidade da 

família traduziu-se por meio de suas lembranças em certa medida, como perda da posse 
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dessa propriedade destacando a antiga moradia do Marquês de Abrantes que 

posteriormente seria adquirida por seu pai, o senhor Boale.  

Considerando esta edificação na atualidade parcialmente destruída entendida pela 

interlocutora como propriedade patrimonial a ser preservada e legada aos herdeiros, 

mesmo que esta hoje juridicamente não lhes pertença mais, por outro lado, levando-se 

em consideração que este imóvel foi moradia por muitos anos do Marquês de Abrantes, 

diria através das analises de Choay (2001:25-26), que esta edificação apesar de não ter 

tido no passado a intenção nem a destinação memorial, a mesma no discurso da 

interlocutora foi convertida em testemunho histórico de Vila de Abrantes.   

Compreendemos que o conceito de patrimônio deve ser aqui visto como nômade 

ou mesmo multifacetário podendo assim como propõe Gonçalves (2003:23-24) ser 

operado ora com um significado ora com outro. Ainda durante nosso diálogo, o orgulho 

que sente de ter nascido nessa terra se fez importante no que tange ao seu patrimônio 

como pela sua história que deles emana, pois, segundo a mesma; “Aqui em Abrantes foi 

à primeira Vila do Brasil” (Dona RM, 03/06/2010). Aproveitando o contexto me senti à 

vontade para uma investida de cunho mais íntimo durante a conversa sobre sua avó 

materna. Perguntava a interlocutora o que esta lhe contava sobre a Vila?  

 

“O nome dela era Joana Pereira  ela era índia. Ela dizia que essa Vila não 
era mole ela era encantada. Mas ela não gostava muito de falar disso logo 
dizia; “não quero falar mais disso não”. Ela se lembrava da judiação que os 
índios passavam o sofrimento deles, chegava a chorar, ela tinha parente 
Tupinambá” (Dona RM, 03/06/2010). 

 

 

A terceira geração descendente de índios Tupinambá de Abrantes trazia em sua 

memória as seqüelas de séculos de colonização portuguesa que pelo o Pelourinho, a 

Cadeia e os resquícios de sua existência expressam os meios pelos quais os Jesuítas 

lançaram mão para introduzir, proibir hábitos e costumes, de modo que aqueles 

Tupinambá desobedientes tomassem como exemplo para uma boa conduta seguindo a 

moral cristã católica, os castigos correspondentes diante a persistência de 
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comportamentos entendidos segundo a mentalidade ocidental como não-civilizados, o 

que através de suas lembranças junto a sua avó materna traduziu-se pelo choro, pelo 

desconversar e pela tentativa em vão de deixar tal experiência de violência subterrânea.  

Em seguida, daria sentido à utilização da expressão subterrânea literalmente. 

Revelaria em suas narrativas a riqueza arqueológica e sacra de Vila de Abrantes, como 

também a usurpação e o descaso com as mesmas. Dizia que quando; “O chão da igreja 

era de barro, quando a gente varria as folhas das árvores pra limpar o terreno em dia 

de missa ou festa, saia um monte de osso, canela, braço, mão, cabeça, era do cemitério 

dos índios que fica ali do lado da igreja”. Diante a tal afirmação perguntava o que era 

feito com ossos dos índios?  

 

“Mandavam a gente botar nuns sacos azuis assim e levavam para Salvador. 
Sei que aqui na Vila e que não ficava. Tinha também umas bolas de barro, 
diziam que era como os índios daqui enterravam seus mortos. Elas também 
não ficaram aqui não foram tudo para Salvador” (Dona RM, 05/06/2010). 

 

Com esse teor usurpador a memória da interlocutora nos levava ao período em 

que a igreja Matriz passava por reformas culminando com sua reinauguração em 1976. 

Aqui acabava por denunciar algo grave. Dizia ela que;  

 

“Falava a todo mundo que os santos da igreja não são os mesmos eles foram 
trocados, eu conheço os santos. Muita gente também viu que os santos, o 
santo Antonio era outro. Mas ninguém tinha coragem de falar com o padre. 
Eu fiquei triste saí da Paróquia, mas vou pra missa sempre. Acho que eles 
levaram os santos  porque eles eram antigos era isso que o povo falava, mas 
o Padre não podia saber que agente falava isso” (Dona RM, 05/06/2010).  
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Fig.46: Urnas funerárias Tupinambá encontradas durante a reforma da igreja Matriz. 

Fonte: PARENTE, Sandra, 2007. 

 

Por meio de suas narrativas acabava por denunciar o descaso e a incógnita que 

até os dias atuais paira sobre o real paradeiro dos objetos considerados por ela como 

tendo valor; arqueológico, histórico e religioso, como também a forma pela qual o 

processo que sucedeu a demolição do anexo da igreja Matriz e sua posterior 

reinauguração excluiu aqueles que perceberam a usurpação do patrimônio Abrantino 

sofrendo com isso a retaliação dos responsáveis. 

À noite chegando percebia que havia exigido até de mais da interlocutora. 

Seguia para o ponto de ônibus para pegar o transporte que me levaria para Salvador. 

Durante a espera me vinha ao pensamento de também explorar a malha urbana de Vila 

de Abrantes compreendendo-a através do conceito de patrimônio. Tal pensamento seria 

cabível já que o domínio patrimonial de uma determinada localidade não se resume 

apenas aos edifícios individuais, ele agora engloba os aglomerados de edificação. 

 Incluo no inventário patrimonial de Vila de Abrantes; a igreja de São Bento em 

Buris de Abrantes e a Praça de Buris de Abrantes, estas que na atualidade abrigam 

funções distintas durante as comemorações ao Divino Espírito Santo que vão da 

organização da festa, até o processo de socialização e comunhão entre os devotos e o 
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Divino nos instantes que antecedem a procissão. Ademais, o trajeto que compõe o 

espaço percorrido pelo cortejo e as casas de Dona ME,  Dona RM e Dona E são também 

incluídas na análise da malha urbana Abrantina, já que Choay (2001:13) nos ensina que 

o domínio patrimonial na contemporaneidade não pode se limitar a apreender apenas as 

edificações individuais, mas, a Vila como um todo.  

Por isso, penso o conjunto patrimonial de Vila de Abrantes como sugere 

Gonçalves (2005:24) não apenas pelo que é edificado, mas, apreendendo-o como 

“imaterial” ou “intangível”, ou seja, valorizar mais do que os aspectos materiais do 

patrimônio Abrantino é valorizar as ideias e os significados que nelas se encontram. 

Portanto, o conjunto patrimonial de Vila de Abrantes inventariado por seus moradores e 

em co-relação como parte integrante da festa do Divino Espírito Santo desenvolve 

durante a semana de Pentecostes na Vila, uma mútua relação de troca simbólica e 

material entre os Abrantinos e o Divino Espírito Santo. Isto quer dizer que a festa em 

Abrantes é capaz de agregar as diversas dimensões do social como o patrimônio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Conclusão 

 

A experiência de ter realizado um estudo através do arsenal teórico-

metodológico da Antropologia legou tanto ao pessoal quanto ao científico o 

conhecimento de que as coisas no mundo só podem ser compreendidas de alguma forma 

ou ponto de vista, se estas interpretações expressarem simultaneamente o nível e o grau 

de profundidade que a rede social constituída entre antropólogo e seus interlocutores 

alcançou. Por isso, o que irei aqui expor como conclusão será proveniente do que vi, 

ouvi, e tive que escrever sobre Vila de Abrantes/BA. 

Mesmo com as discordâncias sobre a forma de atuação de historiadores e 

antropólogos ao se debruçarem sobre algum objeto, este estudo procurou o diálogo 

dentro dos limites entre essas áreas de conhecimento. Até porque tentar compreender 

pessoas em espaços distintos do nosso, construídos em condições materiais, motivadas 

por idéias e interesses díspares, muito tem haver com o que a vida em todos os lugares 

nos coloca como problemas, o que possibilita certa afinidade entre as ciências. História 

e Antropologia estariam para o caso de Vila de Abrantes dispostas como camadas de 

significados que em contato deslizariam inevitavelmente uma sobre a outra, 

inviabilizando qualquer tipo de entendimento que pretenda separar o que aconteceu do 

que podemos dizer sobre o que aconteceu. 

A partir disso, as narrativas dos Abrantinos e as distintas temáticas que durante 

as entrevistas no contexto festivo ao Divino foram importantes para o empreendimento, 

tanto como referenciais para identificação do quadro social que correspondeu aos fatos 

que explicam as variáveis de sua conjuntura histórica, como também para a 

possibilidade de compreender a influência dessa trajetória sobre os aspectos vivos que 

movem e dão significado a vida dos moradores de Vila de Abrantes na 

contemporaneidade.  

A festa do Divino Espírito Santo de Vila de Abrantes apesar de suas 

particularidades que acabam por diferenciá-la de outras, ou seja, como índios 

Tupinambá e Populações Negras ocupando espaço e tempo distintos no corpo 
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sociocultural formativo de Abrantes são representados na procissão ao Divino no 

presente. Desse entendimento percebi que estar na Vila e aproximar-me dos Abrantinos 

no contexto festivo ao Divino possibilitou a formulação de uma lei; “até que se prove o 

contrário todos nós somos católicos”, o que indubitavelmente caracterizou a linguagem 

no instante das entrevistas. 

O que facilitava o desenvolvimento da pesquisa custava caro e a tornaria 

problemática. A distintividade cultural, aquela que teria por função instaurar a não 

contemporaneidade entre o antropólogo e seus interlocutores, na festa do Divino em 

Vila de Abrantes não se apresenta descontínua nem mesmo discreta. A partir disso, 

passava a considerar como material empírico em solução a esta problemática a memória 

dos Abrantinos, sendo tal decisão tomada partindo do entendimento de que o exame 

destas expressaria mundos e visões de mundo antagônicas, como também lugares e os 

personagens constituintes de suas lembranças sobre a Vila, um divino remédio contra o 

sua extinção. 

As primeiras narrativas foram caracterizadas pelos eventos que corroboraram 

para a origem de Vila de Abrantes. Da análise destas pude considerar cada narrativa 

como versão, ou melhor, como discurso mítico que conta sobre certos acontecimentos 

que favoreceram o processo de fundação da Vila e a relação que esta mantém até os dias 

atuais com a festa do Divino. As versões no geral concordam em narrar que o corpo 

sociocultural Abrantino tenha sido formado inicialmente mesmo por índios Tupinambá 

e missionários Jesuítas.  

Contudo, discordam sobre a localidade e sobre os eventos que deram origem 

tanto a região Abrantina como a Vila, o que possibilitou desse conflito efetuar uma 

regressão histórica vivenciando seus primeiros tempos. Os eventos que compõem o 

discurso mítico Abrantino, além de expressar a concorrência entre as memórias 

colocaram em evidência o processo de imposição de uma nova ordem cultural que 

transformaria a conjuntura histórica dos Tupinambá. Outras versões sobre os 

fundamentos ancestrais da Vila se sucederam. Especificamente quando as memórias 

Abrantinas se reportaram ao quadro social correspondente ao período em que o 

aldeamento ganhava o status de Vila. Aqui a relação Tupinambá/Jesuíta foi contestada 
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relativizando a presença desses personagens como preponderantes no discurso mítico. 

Ainda, observaríamos tal contraste na procissão ao Divino. Nesta a presença negra 

entendida também como memória concorrente e presente no corpo festivo tem em 

Lavadeiras e Pescadores, a representação por meio das funções sociais que garantiriam 

sua mobilidade social na Vila, a possibilidade de reclamar sua contribuição para 

formulação do núcleo sociocultural de Abrantes. O que se conclui tomando a procissão 

do Divino de Abrantes como rito é que nem sempre, este se encontra a disposição do 

mito para justificá-lo ou corresponde-lo formalmente.  

As narrativas que mencionaram a presença negra na Vila mesmo que a 

considerando tardiamente, no presente, exigiram que o discurso mítico Abrantino fosse 

atualizado. Por isso, a maioria dos interlocutores quando indagados sobre o que 

significava realizar todos os anos de Pentecostes a festa do Divino em Abrantes 

respondiam que esta era a forma pela qual estariam fazendo reviver de forma mítica 

durante a procissão, as origens, os personagens e os fundamentos da Vila como 

sociedade, o que acabaria estabelecendo uma co-relação entre festa e fundação da Vila, 

entre o Divino e o Abrantino.  

No contexto da procissão incluindo neste também o grito de louvor e a missa de 

encerramento, o conceito cunhado pelos Abrantinos de “Tradição Mista do Divino”, 

ganha amplidão em termos explicativos. Além de ser esse momento adequado para 

agradecer, reforçar os laços e os pedidos com Espírito Santo marcando assim a entrada 

do novo, de retorno a casa mãe, de ficarem mais perto de Deus ou agradecimento 

aqueles que construíram a duras penas Vila de Abrantes, este momento tão solene da 

festa faz com que o profano e sagrado se retroalimentem num movimento de 

flexibilidade que inclui/exclui conteúdos simbólicos que marca toda dinâmica da festa. 

O Grito de louvor, ritual que antecede a procissão deve ser entendido como 

atividade que possui a função de ser uma espécie de catalisador energético. O acúmulo 

dessa energia emanada pela música, consumida pela comida, espalhada pelo afeto, 

adquirida no descompromisso e justificada por palavras de fé seriam formas 

diversificadas de presenciar em Abrantes a manifestação do Divino, o que significaria 

cultivar a sociabilização para a superação momentânea das diferenças, o que produziria 
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o parentesco religioso Abrantino. A procissão que sai em cortejo da Praça de Buris de 

Abrantes até a igreja Matriz de Vila de Abrantes organizada em alas apresentaria de 

forma bastante evidente, a hierarquia e o lugar social dos personagens que nela 

representam índios Tupinambá, Jesuítas e Populações Negras. A procissão deve ser 

compreendida como arena política da disputa de símbolos e significações partindo de 

interesses particulares.    

Também a procissão mesmo que fazendo referencia a passagem bíblica que 

relata sobre a descida a terra do Espírito Santo na imagem de fogos e uma pomba sobre 

Cristo no instante de seu batismo, mantém outra bem particular. Com os eventos de 

peste e migração ocorridos em Catu de Abrantes estas as causas que forçaram índios 

Tupinambá e Jesuítas a buscarem outro lugar para habitar culminando na fundação da 

Vila. Percorrer esse trajeto para os Abrantinos seria por em ação seu rito de passagem. 

Este se reportando a lembranças epidêmicas e de colonização teria na realização da festa 

no presente não só a passagem para um tempo de concórdia e abonança, como também 

o expurgo dos males legados pela doença no passado, pois, a entrada para um novo 

tempo no passado ou no presente da Vila não se pode realizar sem uma ritualização 

prévia.  

Outro fator interessante é a forma pela qual na procissão se realiza a seleção das 

crianças que dão vida aos personagens históricos da Vila. Levando em consideração que 

Vila de Abrantes detém a função de representar na procissão índios Tupinambá e 

Jesuítas, justificada pela afirmação primordialista “que no começo foi assim”, 

Aparência /Ascendência étnica definem e legitimam aqueles que os representaram 

respectivamente, mesmo que a meu ver não possam ser diferenciados fenotipicamente. 

A cargo das outras comunidades fica a função de representar as Populações Negras 

reforçando o caráter de fronteira e exterioridade desse grupo em relação a índios 

Tupinambá e Jesuítas e a própria Vila de Abrantes. O curioso é que para as Populações 

Negras em Abrantes essa representação na procissão não é formulada tendo por 

afinidade um grupo étnico nem mesmo a alguma região da África, mas, de forma 

genérica, pelo lugar social ocupado por estes na Vila. Aqui concluímos que para esta 

particularidade Abrantina a classificação social assim como os aspectos fenotípicos, 

históricos, sociais e religiosos do contato, se apresenta como condição essencial para 
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compreendermos por quais instrumentos e elementos a identidade negra em Abrantes é 

fabricada levando em consideração para isso seu aspecto situacional. Explorar a 

memória dos Abrantinos no contexto festivo ao Divino então, se mostrou extremamente 

frutífero fazendo emergir uma variedade de temáticas. Por isso, os lugares que a 

memória Abrantina se encontra arraigada, estes visíveis ou reedificados na 

invisibilidade pelos Abrantinos e entendidos como patrimônio de caráter histórico e 

cultural desta localidade deixa evidente, que a festa do Divino Espírito Santo de Vila de 

Abrantes ultrapassa qualquer tentativa de análise que a restrinja a alguma área 

específica do conhecimento. 

 Aqui o patrimônio de Vila de Abrantes mesmo que em alguns casos operando 

mediante ao potencial nômade que essa categoria pode proporcionar, este é 

compreendido como imaterial ou intangível. Conjunto arquitetônico e de comunicação 

que revela através de suas funções materiais, simbólicas e funcionais a influência que 

estes exercem sobre a dinâmica social dos Abrantinos durante a festa. Definir uma festa 

como a do Divino Espírito Santo de Vila de Abrantes, esta que possui na 

contemporaneidade 454 anos de realização explorando para isso o potencial da memória 

de seus moradores, se mostra para este escrito uma manobra perigosa e de alto custo. 

Por isso, mesmo que aqui venha a simplificar minha interpretação sobre a festa esta se 

deve ao objetivo de proporcionar aos leitores interessados o entendimento sobre a 

natureza das relações constituídas entre o Divino e os Abrantinos.  

Nesses termos reciprocidade em meu entendimento seria uma adequada 

categoria para explicar como por formas e meios diversos no contexto da festa, o Divino 

Espírito Santo se faz manifesto na vida dos Abrantinos. Isto significa dizer que os 

espaços, os instrumentos e símbolos utilizados para cultuar a terceira pessoa da 

Trindade em Vila de Abrantes simultaneamente produzem imagens que com o passar do 

tempo tornaram-se indissociáveis confundindo as causas com os efeitos. Expressão de 

devoção e fé, moral e visão de mundo, a festa do Divino Espírito Santo mais do que 

uma manifestação religiosa de certo grupo deve ser compreendida aqui por seu poder 

mesmo de inculcar nos devotos a crença no subjetivo. Ao se fazer manifesto o Divino 

termina por significar para os Abrantinos um importante estimulante que estes não 

dispensam para enfrentar as provações e exigências mundanas.  
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Anexo 

 

 

Tabela sobre os informantes e as datas das entrevistas concedidas 

 

 

 

Legenda: Cat: Católico 

               Candomb: Candomblé 

 

NOME SEXO IDADE 
PROFISSÃO 
OCUPAÇÃO RELIGIÃO 

Entrev. 
 DATA I 

Entrev.  
DATA II 

Entrev.  
DATA III 

Entrev. 
 DATA IV 

         

D F 37 Pedagoga cat. 11/05/2010 x x x 

M M 31 

Professor de 

Capoeira candomb/cat. x x x x 

Dona C F 65 Diarista cat. 30/05/2009 22/05/2010 x x 

Dona E F 95 Aposentada cat. 23/05/2010 08/06/2010 x x 

Dona RM F 97 Aposentada cat. 20/05/2010 31/05/2010 03/06/2010 05/06/2010 

G F 28 Dona de Casa cat. 22/05/2010 x x x 

Irmã MA F 40 Freira cat. 20/05/2009 30/05/2009 19/05/2010 22/05/2010 

JN M 50 Empresário cat. 11/05/2010 16/05/2010 23/05/2010 27/05/2010 

JO M 55 Professor cat. 11/05/2010 x x x 

JOS M 29 Agente imobiliário cat. 11/05/2010 16/05/2010 19/05/2010 23/05/2010 

LO M 50 Padre cat. 22/05/2010 x x x 

KA M 52 Empresário cat. 16/05/2010 02/06/2010 27/05/2010 x 

Dona ME F 79 Aposentada cat. 19/05/2010 08/06/2010 30/05/2010 x 

Dona N F 45 Dona de Casa cat. 22/05/2010 x x x 

VA M 55 

Funcionário 

Público cat. 22/05/2010 x x x 

V F 26 Professora candomb. 01/05/2010 x x x 


