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RESUMO 
 
 
 
PEREIRA, Lúcia Maria. Ícones de Cura e Fé: as promessas da Igreja Senhor dos Passos 
em São Cristóvão. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Universidade Federal 
de Sergipe, Aracaju, 2012. 161 f. 
 
Esta dissertação de mestrado é um estudo etnográfico das promessas de São Cristóvão – 
palavras e coisas – depositadas pelos romeiros devotos do Senhor dos Passos como 
forma de pagamento por curas alcançadas ou desejadas. Apresento a procissão onde 
analiso os elementos constitutivos do rito de Passos e em particular a crença na cura. A 
procissão é compreendida como rito ascético a partir da concepção durkheimeana de 
crenças, ritos e representações e os objetos sagrados – as promessas e os bilhetes – são 
abordados como signos de cura\fé e classificados como ícones, índices e símbolos 
segundo a semiótica peirceana. Esta perspectiva permitiu ler, ver e ouvir os enunciados 
sobre a doença a partir do doente – o discurso sobre a doença – um itinerário 
etiológico proposto por Laplantine, que ajudou a identificar as diferentes respostas 
para o “porquê” da doença entre os romeiros através de suas falas identificando seus 
múltiplos sentidos. A visão abrangente e totalizante da doença caracteriza essas práticas 
de cura mágico-religiosas como uma posição marginal à medicina científica oficial, 
individualizada e focada na terapêutica medicamentosa e cirúrgica. 
 
Palavras-chave: Rito, Crença, Representação, Signo, Ícone, Índice, Símbolo, Doença e 
Cura.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 
 
 

Ce mémoire est une étude ethnographique des promesses de São Cristóvão – de 
petits mots et des choses – déposés par des pèlerins dévots du Seigneur des Passos 
comme forme de paiement à l’égard d’une guérison réussie.   
Je présente une procession dont j’analyse les éléments constitutifs du culte au Seigneur 
des  Passos et, en particulier,  la croyance à la guérison. Cette procession est comprise 
comme un rite ascétique selon la conception durkeimienne à propos de croyances, rites,  
représentations et objets sacrés – les promesses et les petits mots. Ils sont abordés 
comme des signes de guérison/foi et classés comme icônes, indices et symboles d’après 
la sémiothique peircenienne. Dans cette perspective, j’ai pu lire, voir et écouter les écrits 
du malade sur sa maladie. Le discours sur la maladie – un itinéraire étiologique proposé 
par Laplantine qui m’ a aidé à identifier les différentes réponses au « pourquoi » de la 
maladie en étant parmi les pèlerins, en les écoutant  et  en apprenant les multiples sens 
de ce qu’ils racontaient. La notion  ample et complète de la maladie caracterise ces 
pratiques de guérison magique–réligieuses, mais en position marginale pour la 
médecine scientifique  officielle, individualisée et ciblée sur la thérapie médicamenteuse  
et chirurgicale.       
 
MOTS-CLÉS: Rite, Croyance, Représentation, Signe, Icône, Indice, Symbole,              
Maladie et Guérison.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 
        Esta dissertação tem como objeto o acervo do Museu dos ex-votos1 da cidade de 

São Cristóvão em Sergipe. Analiso os elementos constitutivos do ritual da procissão de 

Senhor dos Passos e, em particular, a crença na cura a partir dos bilhetes e das 

promessas depositadas durante o rito de Passos – palavras e coisas onde aparece o 

discurso religioso do doente.  

        Associadas à magia e à religião, o voto é um ato propiciatório que antecede à graça 

– o desejado – ou é atributo de reverência e vassalagem. A promessa é a prática 

desobrigatória posterior à graça – o alcançado – como testemunho público da força da 

divindade (ou de seus agentes) e de gratidão do agraciado, pois cabe a ele narrar, 

testemunhar e difundir. Objeto de diversos estudos culturais, o ex-voto é debatido por 

historiadores, sociólogos e antropólogos. Os romeiros designam essas oferendas votivas 

como promessas ou milagres, nesse estudo adoto o termo promessas para ser fiel à 

terminologia dos devotos. A maioria das graças alcançadas se relaciona a problemas 

comuns: morte, doença, perigo e dificuldade, entre outros, mas o autor da súplica pode 

ser o agraciado ou não. Um aspecto da desobriga ou entrega de promessa é participar da 

cerimônia em circunstâncias especiais, usando vestes que procuram mimetizar o 

agraciado com a devoção (SILVA, 1981).   

        Outra forma é depositar uma promessa apenas para lembrar à divindade o pedido já 

feito, tratado como um ato superrogatório, uma súplica que se repete por mais de um 

ano.  Afinada com a idéia de contato, o depósito caracteriza a criação de um vínculo 

entre o depositante e o sagrado guardião, reflete um relacionamento espiritual. A 

qualidade artesanal e os desempenhos técnicos dos objetos não interferem nos seus 

estatutos exclusivamente sociológicos. Seja uma bela escultura ou uma simples 

fotografia, o que caracteriza a promessa é o fato de ser constitutivo do desejo do ser 

humano de usá-lo para servir de intercâmbio com a divindade, seja como ato 

                                                
1 Cf. SILVA, 1981, a designação ex-voto aplicada a estes objetos sagrados é de origem erudita e 
resultante de práticas de relacionamento mágico; entretanto, jamais abandonou de todo as religiões, pois a 
liturgia – código dos rituais oficiais da Igreja – não desprezou a prática de oferendas votivas que 
enriqueciam os tesouros dos templos. Essa paraliturgia envolve práticas individuais e se manteve 
inalterável desde a mais remota Antiguidade – mais ou menos tolerada pelo catolicismo oficial. Segundo 
Houais (2009), ex-voto é um quadro, pintura ou objeto a que se conferiu uma intenção votiva. ETIM. 
locução latina; prep. Ex de ablativo, por causa de, em virtude de e voto ablativo singular de votum, i 
‘voto’do radical de votum, supino de vovere ‘fazer voto, obrigar-se’. 
 



 2

propiciatório, de agradecimento ou como ato superrogatório. As promessas comunicam 

a universalidade do processo social de troca.  

        Ligadas à cura das doenças, as oferendas votivas foram agregadas às procissões e 

caracterizam-se como uma prática de medicina popular que o colono luso difundiu 

durante a fase do Brasil-Colônia. Essas práticas populares se desenvolveram com a 

chegada dos religiosos portugueses, foram utilizadas como forma eficaz pela Igreja 

oficial para combater as pestes e epidemias e sobrevivem em São Cristóvão até os dias 

atuais graças à força da tradição, sendo um dos ritos desenvolvidos em torno da imagem 

do Senhor dos Passos.  

        Em função do atraso científico da medicina portuguesa colonial e da falta de 

médicos formados e escolas de medicina, foram incorporados, nesse período, também, 

alguns elementos da cultura dos ameríndios e negros africanos. O resultado dessas 

práticas de desobriga votiva, desenvolvidas durante a colonização, formou um acervo de 

objetos sagrados, os quais compunham a iconografia do templo, que no período 

imperial, passa também a se chamar Igreja Senhor dos Passos. A presença dos objetos 

justificava a denominação do “pátio dos milagres” para o claustro onde ficavam 

expostos para a visitação.  

        Essa coleção de objetos, em 1990, torna-se o acervo do chamado Museu dos ex-

votos e que, em 2007, é retirado do claustro, local em que sempre estiveram guardados. 

Drasticamente resumido, o acervo é recolocado num salão localizado na lateral esquerda 

da referida igreja. O trabalho de reorganização do museu gerou um documento chamado 

“Saltério de madeira”, texto pré-selecionado pela comissão do 24ª edição do Prêmio 

Rodrigo de Melo Franco de Andrade\2011, na categoria Pesquisa e Inventário de 

Acervos promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN (PEREIRA, 2011).  

        Em São Cristóvão, esses objetos servem de intercâmbio com uma imagem do 

Senhor dos Passos, à qual é atribuída a fama de milagrosa. É uma escultura barroca, em 

tamanho natural, feita em madeira e faz parte de um conjunto formado por outras seis 

esculturas representativas dos chamados Sete Passos. Essas esculturas compunham a 

representação iconográfica da Paixão de Cristo e eram comuns nas igrejas da Ordem 

Terceira do Carmo do período colonial.  

        Tais igrejas eram construídas ao lado da Igreja da Ordem Primeira do Carmo e do 

convento dos frades carmelitas (conforme referiu Romeral (2009)), tal como ocorreu em 

São Cristóvão.  
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        Esboçada na Idade Média e trazida da Península Ibérica pelos portugueses durante 

a colonização, a devoção ao Senhor dos Passos é uma das primeiras a se desenvolver em 

Sergipe, quando São Cristóvão ainda era capital da província. Vinculada ao período da 

Quaresma, a devoção tem uma característica penitencial, o que também lhe confere um 

tom roxo, comum desse tempo da liturgia católica.  

        Esta pesquisa é resultante da ação de reorganização desses objetos sagrados no 

novo espaço, no final do ano de 2008. O objetivo fundamental deste estudo é identificar, 

quantificar, classificar e analisar a relação dos objetos sagrados a partir da relação com a 

saúde\doença. Portanto, esta pesquisa cumpre o papel de catalogar as promessas de São 

Cristóvão e classificar esses signos no contexto em que eles emergem. Para este 

trabalho, tomo por base o próprio acervo para mapear o que pode ou não ter relação 

com a saúde. Julgo importante que haja um registro do conjunto das promessas 

contextualizadas na procissão – o entorno – e tomo o conjunto como mostra e não o 

contrário, ou seja, selecionando elementos dentro do conjunto, como era comum nas 

classificações desses objetos sagrados. Parto da relação desses objetos com a saúde e a 

doença a priori e estabeleço no conjunto das promessas, as identidades e diferenças, 

elegendo um signo como referência – as esculturas antropomorfas que tem uma ferida 

retratada.  

        As classificações a que tive acesso, naquele momento, não ofereciam a condição de 

ordenar esses objetos, pois os chamados ex-votos ligados à medicina permitiam incluir 

apenas as esculturas antropomorfas, os aparelhos ortopédicos, as muletas e as partes do 

corpo humano, como cálculos renais, dentes e cabelos, pois as classificações 

tradicionais estavam baseadas na concepção de doença como resultado de desarranjos 

bioquímicos e psicológicos ou disfunções anatomofuncionais, ou seja, não tinham por 

referência a saúde integral, o que impossibilitava incluir as fotografias de pessoas, os 

resultados de aprovação no vestibular ou concursos públicos, os cadernos escolares, as 

carteiras de cigarro, as esculturas de casas e carros entre outros objetos como sendo 

relacionados à medicina. Todavia, uma breve e inicial leitura dos bilhetes deixados 

pelos romeiros – e que os frades ainda não tinham tido tempo de queimar – permitiu 

perceber que este não era o entendimento dos romeiros, pois entre os relatos de pedidos 

e agradecimentos por graças alcançadas através do Senhor dos Passos constava, por 

exemplo, a necessidade de emprego, casa própria, a libertação dos vícios, o desejo de 

aprovação num concurso, demonstrando uma visão totalizante de saúde.  
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        Entre as classificações que se usam comumente para estudar ou apresentar as 

promessas, destacam-se as que agregam esses objetos: por linguagens artísticas 

(escultóricos, pictóricos, fotográficos, formas letradas, inscrições tabulares e 

ourivesaria); por materiais (orgânicos, de madeira, cerâmica, parafina, pedra, tecido, 

isopor, papelão e outros); por forma (antropomorfos e zoomorfos); por uso, função ou 

relação (uso pessoal, cotidiano ou religioso, utensílios domésticos e agrícolas, 

relacionado à medicina ou a médicos, ao trabalho, ao lazer, à casa e aos meios de 

transporte, relativos à indumentária e os relativos a algum tipo de vício); por serem 

representativos de valor material (prendas, joias e dinheiro); ou representativos de valor 

imaterial (privações, penitências, rezas, novenas, sacrifícios, caminhadas a pé ou de 

joelhos e também trajar roupas especiais e de determinada cor) e, por fim, por terem 

valor simbólico (velas, medidas, flores, cabelos e vestes). Alguns elementos das 

classificações tradicionais foram mantidos na nova classificação, por exemplo: os 

termos esculturas antropomorfas e tábuas votivas e também as referências das 

linguagens materiais e artísticas como escultura (em madeira, cerâmica, pedra, etc.), 

pintura, desenhos e fotografias. A nova classificação resulta do ordenamento das 

linguagens materiais e artísticas que caracterizam esses signos como ícones ou índices 

por representarem as doenças, as pessoas doentes, sem excluir os objetos 

representativos das relações sociais que caracterizam o binômio saúde\doença. Os 

objetos religiosos devocionais e bilhetes foram considerados como símbolos de cura-fé. 

        Outro objetivo desta pesquisa foi formar um catálogo virtual com arquivos de 

vídeo a partir do conjunto das promessas, o que permitirá a qualquer pesquisador intuir, 

aferir e averiguar novas possibilidades de interpretação para esses signos. O registro 

fotográfico de todo o acervo, nesses séculos de sua existência, nunca havia sido feito,  

muito menos a estatística das possíveis relações com a saúde, ou o registro anual da 

entrega de objetos. A organização da informação das várias linguagens presentes no 

espaço do museu permitiu identificar e destacar outras possíveis fontes de pesquisa, 

como os bilhetes dos romeiros, que antes eram simplesmente descartados, e também as 

fotografias que foram agregadas em painéis por tema e por época aproximada de 

deposição, a partir dos contextos retratados nas suas imagens, como as roupas, a 

arquitetura, meios de transporte e também através do tipo de molduras dos porta-

retratos.       

        O momento de entrega das promessas é a procissão de Senhor dos Passos, um rito 

secular que representa um exemplo típico da exuberante plasticidade das encenações da 
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liturgia católica barroca em todo o Estado. Da preparação do rito oficial, conduzido pela 

Igreja Católica, participa, de alguma forma, grande parte dos cristãos católicos devotos 

da sagrada imagem, moradores da antiga capital; já os ritos populares são praticados 

pela imensa maioria dos romeiros vindos de todas as partes do estado de Sergipe e além 

fronteiras. Sendo uma manifestação da religiosidade popular, é, ao mesmo tempo, uma 

expressão da medicina popular que sobrevive às enormes transformações realizadas na 

abordagem da saúde pública iniciadas na década de 1920 e que tomaram corpo na 

reforma sanitária impulsionada a partir de 1986. Esses objetos religiosos resultam da 

ação simbólica estruturada e estruturante de um fenômeno etnográfico ímpar – a 

devoção a Senhor dos Passos – uma fonte inesgotável de conhecimento para a área da 

saúde e para as abordagens que aprofundam o conhecimento do homem.   

        Em Sergipe, os registros sobre essas práticas votivas remontam ao início do século 

XX, precisamente em 1907, através do são-cristovense Manuel dos Passos de Oliveira 

Telles. Entretanto, o registro mais criterioso e minucioso dos bastidores da solenidade, 

segundo o historiador, ocorre somente em 1920, por outro são-cristovense, o 

memorialista Serafim Santiago. Outro relevante estudo, este de caráter etnográfico, 

ocorre em 1959 que segundo o historiador Magno dos Santos (2006) serve de referência 

para as décadas seguintes. Trata-se do olhar do intelectual João Oliva Alves, um estudo 

realizado para a “Enciclopédia dos municípios Brasileiros”.  

        Contudo, somente no século XXI surgem os primeiros estudos universitários sobre 

a procissão. As promessas são abordadas num primeiro estudo sistemático em 2002, por 

outro historiador, Rodrigo Reis Leite. No entanto, esse estudo se restringe à descrição 

de 27 esculturas de cabeças do acervo, enfocando aspectos artísticos e culturais. Outro 

estudo foi feito pelo também historiador José Nascimento dos Santos em 2003, o qual 

deu enfoque à exposição de longa duração do Museu dos ex-votos. Os demais estudos 

se concentraram sobre a procissão de Passos.  

        A abordagem desses signos e da procissão pela ótica da Antropologia da Saúde 

cumpre o papel histórico de lançar olhares acadêmicos que não sejam de historiadores, 

sociólogos, museologistas, pois os profissionais da saúde deviam a esses signos um 

olhar especial. Ainda que a Antropologia da Saúde ou da Doença seja um ramo novo da 

Antropologia, era necessário iniciar a discussão. Colocar a medicina de Sergipe em 

contato com esses signos médico-religiosos é talvez tarefa histórica que necessita ser 

realizada mais amplamente. Uma discussão foi iniciada, outra perspectiva se abre para a 



 6

abordagem desses signos. Uma lacuna histórica começa a ser preenchida, afinal as 

promessas estão na mesma raiz histórica da medicina ou da religião. 

        As informações históricas sobre o museu, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo e 

os carmelitas estavam dispersas. Somente a procissão foi alvo de olhares acadêmicos 

mais apurados nesses séculos. Portanto, a necessidade de agregar as informações 

tornou-se, durante o desenvolvimento da pesquisa, também um objetivo. 

        Sobre a Igreja e a hierarquia surgem novas possibilidades de pesquisas como: a 

divisão das tarefas religiosas na encenação das grandes celebrações litúrgicas; limites da 

participação das mulheres na Igreja; hierarquias e serviço na Igreja; o que diferencia 

frades e padres e quais os seus domínios de ação. Quanto às promessas, apenas uma 

pergunta: de quem eles são patrimônio, da religião, da medicina?  

        Para sair do “gabinete” e conversar com os romeiros, tomo por referência 

metodológica a aventura antropológica de Bronislaw Malinowski (1976) de ir a campo 

apreender a cultura, a linguagem e descrevê-la, incorporando-a a teorias. A meta era 

descobrir o esquema básico da vida dos romeiros, os atos culturais cristalizados pela 

tradição – particularmente o costume de participar da procissão e depositar as promessas 

–, a maneira como desenvolvem essas rotinas, os comportamentos habituais, os 

comentários deles a respeito dessas atitudes – seus pontos de vista, opiniões, narrativas 

e palavras. O objetivo do “estar lá” é apreender o ponto de vista dos “nativos”, seu 

relacionamento com a vida, sua visão de mundo.         

        Na abordagem do objeto – de volta ao “gabinete” –, tomo as promessas como 

“texto”. Sigo as pegadas de Cliffort Geertz (2008), que concebe a cultura como sistema 

de símbolos. Busco apreender a natureza semiótica dessa representação, um sistema 

entrelaçado de signos interpenetráveis. A narrativa resultante da pesquisa de campo é 

apenas uma interpretação – um texto antropológico –, e, somente estando com os 

romeiros, posso apreender o comportamento que gerou esses signos e compreender a 

linguagem dessas coisas e palavras como produtoras de sentido. Assim posso 

aproximar-me de um comportamento assumido como traço cultural, portanto, coletivo.   

        O que escrevo não é o discurso social bruto, mas a parte que os informantes me 

levaram a compreender. Assim, baseio minhas afirmações nas conversas com os 

“nativos” e na observação minuciosa dos atos simbólicos ou no conjunto deles. O que 

busco é apreender os símbolos e significados partilhados pelos membros desse sistema 

cultural – os atores – entre eles, mas não dentro deles, nas suas cabeças. Esses 
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significados são públicos e representam as respostas que os romeiros dão para suas 

aflições, sofrimentos, aspirações e desejos.  

        A estratificação dessas estruturas significantes, as possíveis inferências e as 

inúmeras implicações tornaram a jornada desafiadora, difícil e lenta. No entanto, não há 

como ver, ouvir, ler as dimensões simbólicas dessa ação social sem mergulhar no meio 

delas para apreender seu discurso estranho, irregular e inexplícito e apresentá-las numa 

forma inspecionável. A inscrição, o relato do momento acontecido, permite que possa 

ser consultado novamente; portanto, é o significado do acontecimento de falar e não o 

acontecido em si mesmo, que é fruto do “estar aqui”. A promessa é esse vocábulo, que 

comporta muitos significados e outros que provavelmente podem ser descobertos. A 

diferença produzida no contato com o “outro” abre o diálogo que parte da apreensão do 

que causa estranheza.       

       Construo a narrativa a partir de incursões ao campo feitas através da observação 

direta, dos silêncios, das conversas, das visitas, da convivência, da participação em 

celebrações, dos encontros de formação e das comemorações. Também entrevistando 

pessoas, fotografando eventos, objetos, ruas, pessoas e gravando pequenos vídeos com 

depoimentos ou registrando momentos das celebrações e, mesmo, visitando a 

bibliotecas, arquivos públicos, pesquisando em livros, dicionários, documentos, 

catálogos ou realizando pesquisas on line ou partindo das fotografias feitas por 

paroquianos ou fotógrafos profissionais. Desse processo dialógico com o campo, surge 

uma narrativa videográfica, fotográfica e escrita a partir de um “olhar” que recorta e 

retrata o real, recursos da chamada Antropologia visual.  

       As conversas sobre a procissão foram feitas com os moradores devotos envolvidos 

com a procissão, incluindo zeladores, comissão organizadora, frades e noviços 

carmelitas, leigos terceiros carmelitas e franciscanos e alguns moradores das casas onde 

ocorrem os Sete Passos. Somente quando tinha formado uma boa percepção procurei o 

pároco e um padre são-cristovense, que, desde menino, acompanha a procissão, para 

fechar algumas compreensões sobre o significado dessas paraliturgia oficial para a 

Igreja. As conversas, na maior parte, foram realizadas sem qualquer gravação ou escrita 

durante os diálogos, registrando, imediatamente após, os trechos do relato no caderno de 

campo. Assim, pude ir compondo a intrincada teia de relações que havia em torno da 

imagem antes da chegada dos carmelitas e como essas redes de solidariedade na 

organização da procissão foram transformadas após a substituição sucessiva de alguns 

dos seus atores principais. Num segundo momento, já em 2011, realizei entrevistas não 
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diretivas e gravadas em vídeo com oficiantes, com uma autoridade cultural local, com 

um pesquisador, com o maestro, com um cantor do coral, com o arcebispo de Aracaju, 

com o Prior do convento do Carmo de São Cristóvão daquele ano, com moradores e 

com romeiros.  

        Nas conversas com os romeiros, detive-me no sentido da cura alcançada, no 

sentido de determinados signos e na forma de confecção, na maneira como participam 

da procissão e desenvolvem a devoção, assim como na vinda, no retorno, na 

alimentação e a estada no período da procissão. Entre entrevistas e conversas feitas em 

São Cristóvão, foram ouvidos quinze moradores, três comerciantes, dezessete visitantes 

do museu (turistas), cinco frades, dois sacerdotes, o arcebispo, trinta romeiros, além de 

um músico e o maestro do Coral Senhor dos Passos, quatro pesquisadores e uma 

autoridade cultural de nível estadual.  

        Na liturgia de Passos de São Cristóvão, observada em 2009, 2010, 2011 e 2012, o 

encontro de Jesus com Maria aconteceu após o momento em que Jesus se retira para 

orar no Horto das Oliveiras (o primeiro Passo), antes mesmo de ser preso e entregue a 

Pilatos, uma imprecisão litúrgica no mínimo incompreensível, todavia representativa 

das hierarquias e poderes em torno da sagrada imagem.  

        As imagens que fiz da procissão e do museu foram somadas às outras feitas por 

fotógrafos locais, fotógrafos profissionais e pesquisadores da procissão, formando uma 

narrativa fotográfica que aparece intercalada no texto e num catálogo virtual em 

arquivos de vídeo das promessas do museu. A imagem fotográfica é dinâmica, 

relacional, receptiva e traduz diálogos. Ela extrapola o olhar que percebe o mundo; o 

catálogo virtual apresenta a série de signos que traduz o testemunho dos romeiros. Este 

trabalho permitiu reconstituir em parte o “campo”, fazendo um recorte numa tentativa 

de aproximação cognitiva do mundo do romeiro ou do fiel são-cristovense, uma forma 

de apreender o mundo desses devotos. A exposição de fotos e objetos – instalação – 

serve de registro documental, historiciza atores, agenciadores, cenários, vestimentas, 

artefatos revelando palco e bastidores do espetáculo visual que é a procissão de Passos e 

será apresentada durante a defesa deste trabalho. 

        O vídeo dá voz aos sujeitos, contextualiza a promessa, a igreja, a imagem do 

Nazareno e sua mãe, os atores, seus corpos, suas ações, ritos e redes de símbolos. O 

vídeo recorta a realidade e faz uma montagem em que cria uma história, uma narrativa, 

um discurso produzido com as imagens, uma maneira de descrever esse universo sem 

fazer uma redução. É um artefato cultural, dialógico. Nele, os sujeitos aparecem 
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enredados numa trama simbólica, que intercala texto e imagem de forma intencional, 

não ingênua; mostra os bastidores; expressa a polifonia do campo, sua tensão. É um 

olhar problematizado que não pretende fixar o objeto, mas chegar ao questionamento 

antropológico, que aceita outros entendimentos. A imagem possibilita captar práticas 

cotidianas dos sujeitos para pensá-los como produtores de sentido – e não simplesmente 

como repetição – e apresenta o sujeito e a socialidade expressa através de relações 

assimétricas de poder presentes na procissão de Passos. O romeiro, o morador devoto, o 

político, o bispo, o frade, o padre, o pesquisador – sujeito, agente, ator social – entram 

nessa lógica da procissão, o coletivo, porque nela este se compõe ou se recompõe. 

        A pesquisa aqui apresentada ocorreu em quatro aproximações sucessivas: a 

primeira, de grande intensidade e profunda intimidade com essas coisas sagradas, 

ocorreu em 2008 através do convite para reorganizar a exposição de longa duração do 

Museu dos ex-votos, na cidade de São Cristóvão. As promessas estavam amontoados, 

empoeirados e sujeitas à umidade, o que eventualmente resultou em perdas. O trabalho 

consistiu em limpar, fotografar, eliminar pragas, restaurar, impermeabilizar e, 

finalmente, ordenar. Entretanto, esse contato inicial com os objetos sagrados produziu 

“estranhamento”.  Os bilhetes deixados pelos romeiros não faziam historicamente parte 

do acervo do museu. As esculturas de madeira e, mais especificamente, aquelas que 

tinham uma ferida retratada juntamente como os bilhetes deixados pelos romeiros 

acabaram por delimitar o tema que seria o objeto de estudo – a crença na cura. As 

promessas do museu passam a ser lidas e vistas como signos de cura\fé e, a partir da 

Antropologia, passam a ser vistas como “texto”, como forma de comunicação do crente 

e do doente, como produção de conhecimento e afirmação de identidade cultural. 

        A segunda aproximação se deu na procissão de 2009. No próprio espaço do museu 

através do livro de presença, em que foi possível identificar as cidades de origem bem 

como as profissões dos romeiros, em sua expressiva maioria lavradores, vindos dos 

municípios de Lagarto, Itabaiana, Estância, Itaporanga d’Ajuda, Aracaju e outros 

sergipanos ou não. Ao término da procissão de 2009, os bilhetes e as promessas 

resultantes da deposição desse ano foram fotografadas, iniciando uma nova enumeração, 

gravando-se  o ano da  procissão  a que se referiam.  Naquele  ano,  foram     observados 

Os  ritos   da procissão  e  do ofício  a  Senhor  dos   Passos,  bem  como  a  participação  

Dos  romeiros,   o trajeto   dos   cortejos;   foram colhidos  depoimentos   de    romeiros, 

 moradores,    clérigos,    visitantes    e   comerciantes,   ou   seja,   foram    identificados  
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aspectos  sociais e individuais. Naquele momento, constatei a importância que o rito 

tem na entrega desses signos através da paraliturgia oficial. 

        A terceira aproximação ocorreu em 2010 e foi totalmente diferenciada das 

anteriores. Aconteceu a partir do contato com as teorias e metodologias da Antropologia 

cursadas em 2009, suas técnicas e conceitos. O registro fotográfico e a enumeração das 

novas promessas depositadas foram feitas da mesma forma que no ano anterior. No 

museu, acompanhei o momento do depósito para colher depoimentos no próprio ato 

quando eram evidentes as qualidades subjetivas que envolviam essa entrega, assim foi 

possível esclarecer o motivo da presença de alguns desses objetos sagrados. Observei a 

agitação da cidade nos dias anteriores e posteriores à procissão, para constatar a 

movimentação em torno do evento, como a ornamentação dos sobrados e postes, a 

instalação do sistema central de som, a preparação das residências onde acontecem os 

Passos, as reuniões da comissão organizadora na Igreja do Carmo e outros aspectos dos 

bastidores da procissão.  

        Na estrada, observei o movimento da caminhada dos romeiros e, na cidade, do 

mesmo modo, a hospedagem nos alojamentos improvisados pela prefeitura e igrejas 

locais e também a alimentação oferecida gratuitamente aos fiéis ou trazidas por eles 

mesmos. Durante os dois dias da procissão, notei a forte movimentação de pessoas em 

torno das missas, confissões, celebrações, adorações, mas também do comércio de 

alimentos e de objetos religiosos. Através das conversas informais, em meio a esses 

comerciantes ambulantes e ao percorrer as igrejas, praças e ruas para colher 

depoimentos e fotografar os romeiros, foi possível perceber o dinamismo interno da 

manifestação.   

        A quarta e última aproximação se deu em 2011 e serviu para colher o material 

videográfico. Foram feitas imagens dos escolares que visitam o museu por ocasião da 

procissão, dos romeiros peregrinos, do ofício a Senhor dos Passos, da movimentação na 

cidade, das atitudes devocionais, dos ritos em torno das imagens, do museu e de alguns 

moradores devotos. Foram realizadas algumas entrevistas com moradores, oficiantes, 

frades, bispo, autoridade cultural estadual, pesquisador, maestro, cantores do coral, 

moradores das casas onde ocorrem os passos e com os romeiros. Os ritos da procissão, 

registrados em imagens, traduzem o dinamismo desta representação. Essas imagens 

foram trabalhadas em conjunto e editadas em narrativa e expressam a polifonia da 

procissão, a tensão, as emoções e as hierarquias.  
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        Retornar ao “gabinete” foi sempre uma experiência desafiante, pois deixar o campo 

para escrever sobre a procissão ou as promessas provoca inquietações. Mas os próprios 

dados começam a falar, e a força das imagens suscita entendimento e diretriz. A última 

ida a campo para colher informações sobre os conflitos na organização da procissão – os 

bastidores – revelou informações importantes, pois os últimos interlocutores ajudaram 

na definição do que relatar para ser ético sem omitir fatos relevantes. As relações 

hierárquicas da Igreja, assimétricas por excelência, fizeram-se sentir sobre o trabalho de 

campo. Em 2009, houve substituição dos frades de São Cristóvão, diminuído o diálogo 

e a liberdade de ação na continuação da organização das promessas. A partir de 2011, as 

promessas deixaram de ser catalogados e possivelmente o museu voltará a ser um 

depósito de objetos, perdendo a característica de agregação de informações que havia 

sido conquistada desde 2008.         

        Dúvidas, escolhas, buscas e renúncias estiveram presentes. Os limites e as lacunas 

encontradas ajudaram a diminuir as pretensões iniciais do projeto e a conformá-lo mais 

modestamente à sua real viabilidade. Optei pela denominação nativa, assim utilizei o 

termo promessa em substituição ao termo ex-voto que é fruto da linguagem eclesial e 

intelectual. A aproximação com fins de estudo exigiu um estranhamento, um processo 

difícil, doloroso e lento que se revelou muito frutuoso. Construir a costura das imagens 

– vídeos e fotos –, intercalando com narrações e análises para produzir o vídeo final, foi 

o momento seguinte2.  

        Esta dissertação é formada basicamente de quatro capítulos: o primeiro apresenta 

os estudos anteriores realizados sobre o Museu dos ex-votos de São Cristóvão e as 

definições importantes para a compreensão desses signos.  

        O segundo capítulo descreve o contexto histórico da devoção a Senhor dos Passos 

e do depósito das promessas em São Cristóvão. Mostra, ainda, os ciclos do 

desenvolvimento urbano da cidade e a construção do cenário colonial como a 

arquitetura da Igreja de Senhor dos Passos e a iconografia dos Sete Passos e, também, 

os aspectos litúrgicos e pastorais da procissão e, por fim, descreve a Igreja e a medicina 

coloniais. Abordo a importância dos frades carmelitas no desenvolvimento dessa 

devoção no Brasil, mas também apresento os bastidores da organização da procissão, os 

atores e agenciadores do rito, evidenciando hierarquias, tensões e disputas internas.  

                                                
2  Uma instalação será montada no momento da defesa desta dissertação, trata-se de uma obra de arte que 
transcende os limites do suporte e não precisa de palavras, dirá por si própria. 
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         No terceiro capítulo, faço a etnografia da procissão de Senhor dos Passos, 

classifico seus ritos: a vestição das imagens, a caminhada, o ofício, a transladação da 

imagem, a entrega das promessas – a desobriga – e a procissão do encontro, e busco 

evidenciar diferentes significados dos ritos.  

        O quarto capítulo é dedicado somente ao conjunto de promessas; nele destaco uma 

classificação e faço a análise do discurso do doente. Os objetos depositados na igreja 

pelos romeiros – os signos – foram divididos segundo três categorias: ícones, índices e 

símbolos. Os bilhetes – as palavras – são símbolos e foram classificados em dois 

motivos básicos: pedidos e agradecimentos, entre os quais foi identificada uma 

classificação quanto à origem das doenças na interpretação dos romeiros; são essas 

fisiológicas, espirituais, psicológicas e sociais. As doenças de origem espiritual, na 

visão dos romeiros, tomam o pecado e a mal como base, gerando os modelos de 

interpretação sanção\punição, maldição e salvação.   

        Por fim, escrevo as considerações finais, em que apresento os papéis e os 

significados da procissão para os ministros da hierarquia clerical, os comerciantes, os 

turistas, os políticos, os romeiros e para os moradores devotos, demonstrando a 

polifonia da solenidade. Apresento a promessa como materialização simbólica da 

procissão – uma expressão de um pensamento mágico-religioso e que representa 

também um discurso do campo do doente ou do campo sociomédico.  
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2. ESTUDOS ANTERIORES, DEFINIÇÕES IMPORTANTES E CONCEITOS 

UTILIZADOS 

                                                                                      

                                                                                         “[...] silenciosas, pensativas, 

pendidas nas remotas paredes e teto [...]” 

 
(Cascudo, Luis da Câmara. Em Sergipe Del Rey. 
José Augusto Garcez  (Org.). Aracaju: Editora 
do Movimento Cultural de Sergipe, 1951,  p.44). 

 

 

        Em Sergipe, esses signos e a procissão de Senhor dos Passos em seu entorno já 

foram objeto de alguns estudos históricos e sociológicos. A deposição de promessas na 

Igreja de Senhor dos Passos de São Cristóvão é prática ritual muito antiga. A presente 

pesquisa permite afirmar que essa prática votiva tenha começado no mesmo momento 

em que a procissão se consolidou, provavelmente no quinto período da evolução 

urbana, entre 1650 e 1767, como está descrito mais detalhadamente no segundo 

capítulo, quando a cidade de São Cristóvão foi elevada à condição de capital da 

província. Contudo, a mais remota delas data de 1859, momento posterior à mudança da 

capital da província para Aracaju, que ocorreu em 1855. 

        A promessa mais antiga é uma “Tábua votiva”, como se vê na figura a seguir, 

apresentada como pequenos quadrinhos, em que aparecem cenas, "que constituíam 

como que uma crônica visual dos costumes da época”, geralmente acompanhados de 

pequenas narrativas sobre aflições passadas, por esse meio, o ofertante agradecia ao 

santo protetor pelo milagre alcançado (CASTRO, 1994, p.9). 

        A cena retratada nessa promessa, cuja imagem foi ampliada para favorecer a 

visualização das palavras pintadas a pincel, mostra uma fiel suplicando de joelhos a 

intercessão da protetora, a Senhora das Graças. Nota-se, na imagem, a ausência de 

bancos na igreja e também a riqueza do altar barroco, esculpido normalmente em 

madeira nobre e, aplicado sobre a talha, um douramento feito por finíssimas folhas de 

ouro.  

         Sobre a cabeça da virgem em forma de arco, há uma prece: “Ó Maria concepta 

senza peccato pregate per noi che recorriamo a voi" 3. No canto direito próximo à 

lápide, sobre o piso, está escrito com tinta branca: “Antônio Valerianno dos Santos, 
                                                
3  Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.  
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dezembro na Bahia em setembro de 1859". O agraciado? O que pede pela agraciada? O 

autor da Tábua votiva?  As vestes da fiel sugerem sua origem europeia, assim como a 

súplica em língua italiana.   

 

 

Figura 1 – Promessa mais antiga de São Cristóvão (1859). 
Fonte: Carvalho, Eliane Maria Silveira Fonseca, 1990, p.54.  

         

        Manuel dos Passos de Oliveira Teles, em 1907, no único estudo do século XX que 

faz o registro das práticas votivas, aborda a religiosidade e as festas populares do 

município, dá ênfase à procissão do depósito e enfoca a participação dos segmentos 

populares. Destaco, ainda, o olhar jornalístico de Gumercindo Bessa que, em 1910, 

publica no “Diário da Manhã” o artigo “Domingo de Reminiscere” no qual relata a 

                                                
4  Fotografia de Marcel Nauer, 1990. 
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procissão de 1886, em que apresenta sete personagens, entre eles Antônio Dias – o 

Barão de Estância – para demonstrar a participação da elite política na procissão. 

        Também destaco a visão intelectual de Clodomir de Souza e Silva em 1920 que 

lança um olhar superficial sobre essa devoção dos aracajuanos no “Álbum de Sergipe”.  

        Sobre essa prática votiva e as promessas, há uma notícia dada pelo memorialista 

são-cristovense Serafim Santiago (1859-1932), que relata a procissão em 1920 como a 

viu nas três últimas décadas dos oitocentos: “segundo antigo e respeitado costume” vem 

de época remota a origem da devoção, como diziam “alguns anciãos naturaes da antiga 

cidade”, quando “ouvia-se dobrarem os sinos da Ordem 3ª e do Carmo, anunciando aos 

fiéis a tradicional procissão à noite, denominada do depósito” (SANTIAGO, 2009, 

p.180-182). 

        Segundo Magno Santos (2006, p.47), o memorialista são-cristovense, devido à sua 

posição privilegiada como compadre do armador Justiniano da Silveira e cunhado de 

alguns músicos da orquestra Sacra, é o único que aborda minuciosamente os bastidores 

da procissão e enfoca “aspectos como a origem, a caminhada, a recepção dos romeiros, 

a ornamentação das imagens e charolas e a participação das irmandades, ordens 

terceiras e elite política, procissões e retorno dos fiéis”. Esse historiador afirma também 

que, em 1944, aparece uma citação breve sobre a procissão no livro “Sergipe e seus 

municípios” do IBGE.  

        Em 1951, ocorre outro registro da deposição de promessas na igreja de São 

Cristóvão. Trata-se de uma fotografia, que aparece na figura 2, a seguir, e ilustra uma 

das 17 crônicas de Luís Câmara Cascudo sugeridas após a excursão do memorialista 

pelo interior de Sergipe a convite do governador Arnaldo Rolemberg Garcez e 

publicadas no Diário de Natal, onde já referia estarem esses objetos no claustro da 

Igreja da Ordem Terceira do Carmo, chamando-o, naquele artigo, “pátio dos milagres”, 

a qual foi transcrita por José Augusto Garcez, um ativista do Movimento Cultural de 

Sergipe. Nessa crônica, Cascudo (1951, p.44) se refere aos “milhares de ex-votos, 

documentos vivos, irrefutáveis, das graças recebidas”, e também cita a forma como 

esses objetos sagrados estavam no claustro daquela igreja: “silenciosas, pensativas, 

pendidas nas remotas paredes e teto”; e conclui: “são ex-votos doados ao SENHOR 

DOS PASSOS” (grifo do autor). 

        Na imagem da figura a seguir, as esculturas de madeira e mechas de cabelo 

humano aparecem perfuradas e atravessadas, ao que parece supor, por um arame grosso 
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ou vergalhão que as mantinham suspensas nas paredes do claustro. Essa forma de 

exposição dos objetos sagrados não foi mantida na criação do museu em 1990. O 

vergalhão é substituído por ripas de madeira presas nas paredes, essa última forma de 

exposição que foi mantida na reorganização de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Promessas de São Cristóvão - SE (1951). 

Fonte: Cascudo, Luís Câmara, 1951, p.44.         

 

        Destaco também o trabalho de João Oliva Alves realizado no ano de 1959, o qual 

faz relevante estudo de caráter etnográfico em que aborda a origem da devoção e dos 

atos penitenciais para a “Enciclopédia dos Municípios Brasileiros”. Também Manuel 

Cabral Machado, num artigo evidencia as promessas e a solenidade de Passos, e Junot 

Silveira, registra o trajeto dos devotos desde o voto até o cumprimento da desobriga – a 

oferta votiva, ambos publicados em 1969 no livro “São Cristóvão Del Rei”. 

        Na década de oitenta Verônica Maria Menezes Nunes (1982)5 faz a etnografia das 

procissões noturna e diurna. Nessa etnografia a historiadora incluía a primeira 

transcrição do ofício da Paixão e a tradução dos Sete Passos da Paixão executados nas 

procissões. O ápice da festa religiosa, normalmente precedida de um novenário 

preparatório, entretanto a procissão de Senhor dos Passos de São Cristóvão tem uma 

conformação diferente, pois o pico está no meio das sete semanas de ofício. O ápice do 

rito de Passos é o encontro de Jesus com sua mãe e outras mulheres, entre elas aquela 

que teria enxugado seu rosto (popularizada como Verônica). Liturgicamente, esse 

                                                
5  Publicada no Boletim do Museu Histórico de Sergipe, São Cristóvão - SE, jan\dez.1982, p.14-16. 
 



 17

momento ocorre depois que Jesus toma o lenho sobre os ombros. No sábado, o que 

ocorre é a transladação da imagem de Senhor dos Passos para que se possa efetuar o 

ritual do encontro das duas imagens no dia seguinte, um recurso necessário para 

produzir o efeito da cenografia religiosa barroca. Há, portanto, apenas uma procissão, 

que ocorre no domingo, a qual é precedida de um ato noturno de translado da imagem.  

        Iêda Maria Leal Vilela e Maria José Tenório Silva, no ano de 1989, publicam o 

inventário de bens culturais da cidade, o livro “Aspectos Históricos, Artísticos, 

Culturais e Sociais de São Cristóvão”, no qual as promessas aparecem penduradas na 

parede e no teto do claustro da Igreja da Ordem Terceira do Carmo como retrata a figura 

a seguir (VILELA e SILVA, 1989). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Promessas de São Cristóvão - SE (1989). 

Fonte: Vilela, Iêda Maria Leal; Silva, Maria José Tenório, 1989. 

 

        No mesmo ano de 1989, outro texto informativo foi publicado, escrito por Eliane 

Maria Silveira Fonseca Carvalho e intitulado “Sergipe e seus monumentos”, o texto 

descreve a imagem de Senhor dos Passos e a formação do santuário no claustro do 

Carmo devido ao depósito na “Festa da Penitência”.  

        O fotógrafo Marcel Nauer, em 1990, documenta alguns desses objetos no catálogo 

“Ex-voto – Sergipe”. Esse catálogo inaugural é o primeiro documento iconográfico 

histórico sobre as promessas do museu de São Cristóvão e representa um registro 

fotográfico muito importante, que traz um significativo painel da tipologia existente 
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naquele momento no claustro da Igreja Senhor dos Passos. O documento apresenta 19 

páginas ilustradas e foi lançado no ato inaugural do Museu dos ex-votos, que surge 

vinculado ao Museu de Arte Sacra de Sergipe e foi organizado por Eliane Maria Silveira 

Fonseca Carvalho. Parte dessa tipologia já não existe no acervo atual, como os azulejos 

e alguns quadrinhos que aparecem na figura abaixo. Mas as esculturas de partes do 

corpo humano com feridas retratadas ainda estão presentes, como, por exemplo, a série 

de quatro pernas. 

 

Figura 4 – Promessas de São Cristóvão - SE (1990). 

Fonte: Carvalho, Eliane Maria Silveira Fonseca, 1990.  
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        Os primeiros estudos universitários surgem a partir de 2002. A historiadora 

Verônica Maria Meneses Nunes6, nos anos de 2002 e 2003, publica artigos no jornal 

Gazeta de Sergipe. Num dos anos Nunes (2003), discorre sobre a procissão dos Passos e 

as promessas do Carmo, tomando-as como “imagem-testemunho do milagre”.    

        Rodrigo Leite (2002), também historiador, esboça o primeiro estudo sistematizado 

do acervo de São Cristóvão. Faz um inventário descritivo de 27 cabeças, salientando 

aspectos da riqueza formal e diversidade material, classifica-os como antropomorfos, 

zoomorfos, simples ou de uso cotidiano, e especiais ou representativos de valor. Esse 

autor adota o termo ex-voto e o tem como fonte de história e documento plástico. 

Discorre sobre a confecção, o local, o acervo e a procissão. Ao levantar o acervo, relata 

o descaso e o abandono de peças de valor artístico e histórico. Ele também distingue a 

ação votiva da ex-votiva, assim como descreve o ex-voto africano e a importância dada 

à cabeça. Segundo o autor, o ex-voto é metafísico, social, iconográfico, artístico, 

religioso, popular e, entre outras coisas, histórico – ele é testemunho revelador de ações 

humanas, objeto que expressa crença, pois envolve a fabricação, festas de padroeiros, 

romarias, cultos e rezas. Também destaca o santuário como palco principal de prática e 

difusão dessa representação da fé e da arte sincrética. 

        Bittencourt Junior (2003) apresenta um estudo sobre os penitentes do Senhor dos 

Passos e faz referência ao Museu dos ex-votos como local onde as aspirações e 

fragilidades dos grupos sociais que integram a procissão são, de modo perpétuo, 

registrados, citando esses objetos como veículos de comunicação direta com os 

potenciais devotos e penitentes, destacando a capacidade de esses objetos impulsionarem 

a continuidade do círculo religioso.  

        Segundo Magno Santos (2006, p.52), o autor citado acima é o primeiro a focar a 

solenidade com um olhar acadêmico, estudando-a como fenômeno comunicacional. Por 

meio de uma ótica inovadora, promove uma leitura significativa do evento, embora use 

terminologia inapropriada para referir-se aos romeiros. Magno Santos (2006) destaca 

ainda trabalho acadêmico de Fabio Silva Souza, defendido em 2004, em que se encontra 

uma análise das diferentes temporalidades da solenidade, com ênfase para o tempo 

habitual ou ritual; entretanto, destaca incongruências nesse texto quanto às fontes e ao 

início da procissão.  

                                                
6 A pesquisadora é professora do Departamento de História\UFS e integrante do grupo de Pesquisa de 
Histórica da Igreja, Religiosidade e Cultura de Massa de Sergipe e Mestre em Memória Social e 
Documento pela UNI-RIO.  
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        Nascimento dos Santos (2004), outro historiador, faz uma análise da exposição do 

Museu dos ex-votos de janeiro de 1990 a dezembro de 2003. Apresenta as origens da 

instituição museu, discute a exposição como canal de comunicação e adota a seguinte 

classificação para os objetos expostos: antropomorfos, médicos, zoomorfos, agrícolas, 

representativos de valor como joias, prendas (animais, aves, doces, salgados) e dinheiro, 

ex-votos específicos (velas, medidas de fita, trajes, cabelos e trajetos), e oferendas de 

significação imaterial (privações, missas, rezas, novenas, trezenas, tríduos, ladainhas, 

danças religiosas). 

         No ano de 2004, aparecem dois novos trabalhos sobre a procissão. O primeiro 

deles é o de Sampaio (2004), uma monografia em que a historiadora estuda o 

patrimônio histórico e o desenvolvimento do turismo na cidade de São Cristóvão e 

apresenta a procissão como a principal romaria da cidade. O segundo trabalho deste ano 

é o de Ana Maria Fonseca Medina, um olhar externo à academia, que registra a 

participação das famílias do município de Boquim na procissão.  

        Em 2005, um novo trabalho retrata a solenidade, o próprio Magno Santos, analisa 

os principais momentos do deslocamento dos romeiros para o santuário do Carmo, 

percebendo-a como peregrinação, mas esse mesmo pesquisador revisa suas proposições, 

em 2006, passando a considerá-la como romaria. Ainda nesse ano, Santos e Nunes 

(2005) foca a participação da elite açucareira e dos segmentos populares na procissão no 

artigo: “Na trilha dos Passos do Senhor: devoção ao Senhor dos Passos de São 

Cristóvão\SE”, publicado na Revista da Fapese – Fundação de Apoio à Pesquisa e 

Extensão de Sergipe.  

        Orazem (2006, 2008), uma pesquisadora de artes visuais, analisa, no primeiro 

estudo, os elementos artísticos das duas igrejas do Carmo e no segundo trata da leitura 

iconográfica das pinturas de teto da sacristia da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, 

dedicadas à vida de Santa Teresa d’Ávila7.  

        O fotógrafo Marcio Garcez Vieira juntamente com outros autores publicam, no ano 

de 2006, um catálogo intitulado – “Senhor dos Passos em todos os passos”. Esse registro 

iconográfico apresenta 64 páginas intercaladas com textos informativos que tratam da 

                                                
7 Esses dois estudos permitem somar informações mais específicas sobre a arquitetura e a iconografia da 
igreja, entretanto a autora afirma uma imprecisão ao citar que ali habitaram os carmelitas descalços, 
quando, na verdade, o convento sempre pertenceu aos carmelitas calçados ou da antiga observância, 
conforme disse Frei João José Costa, O. Carm (informação verbal) durante a reorganização do museu, em 
agosto de 2008. 
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deposição, da história desses objetos8 e da procissão de Passos em São Cristóvão 

(VIEIRA e outros, 2006).     

        Nesse catálogo, a historiadora Verônica Menezes Nunes (2006), faz referência à 

prática votiva de São Cristóvão como sendo a primeira do Estado de Sergipe. Também 

nele, o acadêmico Luis Antônio Barreto (2006) refere-se à prática votiva – o pacto 

silencioso com a divindade –, como extensão do costume devocional. Resquício de certo 

ideal de vida santa predominante na Idade Média e, transplantado pelos primeiros 

colonos para o Brasil para aplacar o sofrimento e a morte provocada pelas guerras, pela 

fome pelas pestes e pelos flagelos daquele período da história humana. Cita as casinholas 

de beira de estrada onde é comum, segundo ele, deixar oferendas, lembrando a Cruz de 

Bela em Maruim. O catálogo é o último registro iconográfico do museu antes de ser 

desmontado do claustro, como se vê na figura 5 abaixo, por isso seu valor histórico, mas 

também o valor se deve ao fato de apresentar o contexto em que os objetos são 

depositados, ou seja, a procissão.  

 

Figura 5 – Promessas de São Cristóvão - SE (2006). 

Fonte: Vieira e outros, 2006.  

  

        Magno Santos (2006), retomando o tema da solenidade em novas e sentidas 

páginas, evoca “os caminhos da penitência” numa abordagem focada na sonoridade, no 

dobre dos sinos, nos cânticos piedosos e no silêncio, mas também nas preces, ex-votos e 

fotografias. Esta historiografia percorre diferentes formas de percepção do evento, cruza 

fontes de natureza distintas: realidade, ex-voto, o espaço, a arquitetura e a própria 

                                                
8 A iconografia deste catálogo ajudou na remontagem da exposição do museu no novo espaço, pois o 
museu foi desmontado do Claustro da Igreja Senhor dos Passos, em 2007, pelos frades carmelitas.  
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solenidade. Apreende os elementos simbólicos e os principais momentos da solenidade, 

entre 1886 e 1920, e como a imaginação popular contribuiu para o aumento da devoção. 

Discute o processo de formação do Santuário de Senhor dos Passos, seu conjunto 

arquitetônico e o depósito de oferendas – um processo que ele nomeia sacralização do 

espaço. Esses objetos para ele testemunham a eficácia da sacralidade e reforçam a 

devoção. A sacralidade da cerimônia, como diz, tornava-se completa à medida que os 

romeiros cumpriam suas desobrigas.    

 

2.1 AS PROMESSAS – OBJETOS MÁGICO-RELIGIOSOS 

 

 

        Para melhor situar a interpretação das promessas de São Cristóvão a partir da 

Antropologia da Saúde e da Doença, parto, inevitavelmente, de conhecimentos que 

permeiam tanto a magia como a religião, pois esses signos têm uma dupla origem. 

Tanto os fenômenos religiosos quanto os mágicos são igualmente eficazes: ambos 

derivam do mesmo caráter social, da mesma fonte, são igualmente complexos e se 

interpenetram. Como dizem Mauss e Hubert (2011), o caráter maléfico é que 

distinguiria os ritos mágicos dos ritos religiosos e não se estes são coletivos ou 

individuais, secretos ou privados, pois, os ritos de cura que não são nem secretos, nem 

proibidos são ritos mágicos, públicos e benéficos. 

        Frazer (1944 apud Montero, 1986) afirma que o pensamento mágico pressupõe a 

ação regular e mecânica da natureza e é regida pelas leis da simpatia que designa a 

relação entre coisas e seres: a contiguidade (coisas que estiveram em contato continuam 

unidas) e a similaridade (o semelhante produz semelhante).  

        Também Mauss e Hubert (2011) acrescentam a essas as relações de antipatia – o 

contrário age sobre o seu contrário. A lei de contiguidade define que toda parte é 

equivalente ao todo a que pertence. Portanto, os elementos do corpo como: cabelos, 

saliva, unhas, dentes representam a pessoa integralmente; e também os elementos 

externos a ele como roupas, acessórios, o caminho por onde passa, os restos de comida 

e os do banho. Na lei de similaridade, o semelhante evoca o semelhante e põe em 

relação as imagens dos fenômenos, seja através da fotografia, de bonecos, desenhos, do 

nome, de uma corda, do anel, do animal, da cor, do cheiro, da função. A lei de 

contrariedade segue o princípio anterior, em que o contrário é banido pelo seu contrário.  
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        Observo que tais leis regem também a representação das promessas – objetos 

sagrados pertencentes aos ritos mágico-religiosos de cura –, através da qual o romeiro 

pode imaginar infinitas associações e determinar a direção que permite tornar presente a 

pessoa desejada, como pode ser observado na variedade de promessas registradas nas 

tabelas 1, 2 e 3. Assim, pelas leis de contiguidade, similaridade e contrariedade, a 

transmissão das forças sensíveis se estende ao homem e a tudo que o possa apresentar 

ou lembrar.   

        A eficácia da magia para Lévi-Strauss (1985), se assenta na crença de um poder 

místico. Dessa crença participam o mágico, o cliente e o grupo social como um todo. A 

eficácia só existe quando sustentada por uma crença coletiva. A magia e a ciência são 

pensamentos articulados e independentes que se aplicam aos diferentes fenômenos. Os 

rituais mágico-religiosos participam dessa exigência classificatória à medida que cada 

gesto, canto, invocação atribui a cada coisa um lugar.  

        O pensamento mítico, como diz Lévi-Strauss (2008), trabalha por meio de signos 

através de um repertório de elementos retirados de outros conjuntos culturais e se 

constituiria numa espécie de bricolage intelectual que trabalha com os elementos 

heteróclitos de que dispõe. O signo é o intermediário entre a imagem e o conceito, ele 

substitui a coisa concreta no nível das ideias, utilizando resíduos culturais – palavras, 

experiências e objetos. O pensamento mítico reordena incansavelmente os 

acontecimentos para lhes descobrir o sentido. 

 

2.2 A PROMESSA COMO DÁDIVA  

 

 

        Também está presente na prática votiva a dinâmica da troca. Mauss (2003) postula 

uma compreensão da vida social por um constante dar e receber e considera que as 

obrigações organizadas em cada caso geram dar e retribuir. Isso tem importância para 

entender as trocas e como elas são concebidas e praticadas, pois elas variam da 

retribuição pessoal à retribuição de tributos e são construídas socialmente. Essas 

prestações incluem presentes, visitas, festas, comunhões, esmolas, heranças, ou seja, 

prestações totais. Dar e receber implica troca material e espiritual e traz, em algum grau, 

certa alienabilidade. Ao dar, o doador dá algo de si e, ao aceitar, quem recebe aceita 

algo do doador; isso aproxima o doador e o receptor e os torna semelhantes, gera 

vínculo.  
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        A dádiva é igualmente espontânea e obrigatória, pois, não existe dádiva sem 

expectativa de retribuição. Dar não se constitui num ato desinteressado, pois gera 

alianças e relações que podem ser matrimoniais, políticas, religiosas, econômicas, 

jurídicas e diplomáticas, e põe em circulação bens, pessoas, nomes, palavras, visitas, 

títulos, festas, ou seja, bens materiais e imateriais – circulação de riquezas, não no 

sentido econômico, embora possa estar presente. Entre as alianças religiosas, está o 

sacrifício, um relacionamento com um Deus, um sistema de valores que relaciona 

castigo e recompensa (MAUSS, 2003).   

 

2.3 A PROMESSA – OBJETO DE CURA 

 

 

        Segundo Canesqui (1994), os estudos sociais sobre a doença, o corpo e a cura 

situam-se dentro de três vertentes: a primeira é a americana, ou Antropologia Médica, 

que surge, na década de 60, associada à epidemiologia e à clínica e entre cujas 

contribuições mais recentes está a tríade: disease (manifestação patológica ou biológica 

de doença), illness (percepção individual ou subjetiva da doença) e sickness (ordem 

cultural). A forma como a pessoa doente ou o coletivo ao qual pertence, convive e 

responde aos sintomas e deficiências, ou seja, como compreende e trata a experiência da 

doença (illness). A perspectiva profissional (disease), a partir do modelo biomédico, 

configura as doenças em termos técnicos, tratando-as como problemas dos pacientes. 

Sickness se refere ao entendimento do problema no sentido genérico, abarcando illness e 

disease. 

        A segunda é a Antropologia inglesa, que se destaca pelos estudos da década de 20 

que deram enfoque às teorias nativas sobre a causalidade mágica das doenças e pelas 

clássicas etnografias de Edward Evan Evans-Pritchard e Victor Turner, que enfocaram 

as práticas de cura, teorias da doença, especialmente os conceitos de mente e corpo; as 

acusações de feitiçarias, os cultos de possessão, os rituais de cura por referência às 

sociedades africanas. Esses autores falam de infortúnios e suas prevenções, uma vez que 

a saúde, a doença e a cura incluem tanto o corpo doente como a esfera mental, os 

problemas sociais, as calamidades, os conflitos e disputas pessoais e políticas. Eles não 

desenvolveram, segundo a autora, uma Antropologia Médica, mas a Antropologia da 

Religião e os modos de pensar a feitiçaria, os rituais, os símbolos e as estruturas. Na 

década de 70, a antropologia inglesa aproxima-se da Medicina Social e da Saúde 
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Pública, com referência ao planejamento dos serviços de saúde. Na década seguinte, 

Fortes (1976 apud Canesqui, 1994) evidencia a pessoa total, como unidade de 

referência; e a saúde-doença, não como entidades abstratas, mas como experiências 

vividas pelos indivíduos, famílias e comunidades, que eram princípios básicos na 

antropologia inglesa. 

        A terceira vertente é a que se desenvolve na França, a Antropologia da Saúde ou da 

Doença, uma disciplina recente, que privilegia o significado ou as representações da 

doença, sua causalidade, as medicinas tradicionais e a medicina moderna. Propõe uma 

Antropologia da Doença afinada à teoria antropológica e capaz de renová-la. Diante do 

pluralismo etiológico e terapêutico, Laplantine (1986 apud Canesqui, 1994) propôs uma 

Antropologia da morbidez e da saúde, capaz de analisar as formas da doença e da cura, 

numa perspectiva metacultural e comparativa. Seu esforço foi encontrar os modelos 

etiológico-terapêuticos na sociedade francesa contemporânea, sem excluir a comparação 

com outras sociedades.               

        No Brasil, como cita Canesqui (1994), a década de 80 consolida o campo 

antropológico com pesquisas da saúde reprodutiva, ambiental, mental e com a avaliação 

dos serviços de saúde e revela o crescente interesse antropológico na análise do 

fenômeno saúde-doença, fugindo do modelo médico biologicista e mecanicista, mas não 

se constituiu uma subárea de conhecimento. A novidade, na década de 80, nos estudos 

da medicina popular ou nos demais sistemas de cura consolidados ou não nas diferentes 

religiões, foi a superação das dicotomias (tradicional\moderno, sagrado\profano, 

lógico\ilógico). Os estudos enfocam os temas alimentação, doença das classes 

trabalhadoras ou alguns grupos minoritários, mas também distintos saberes e práticas de 

cura, suas instituições e especialistas na medicina oficial, assim como outras práticas de 

cura, especialmente no campo religioso (umbanda, pentecostalismo, espiritismo 

kardecista), e das práticas corporais.  

        Meneses (2008), em Aracaju, forma um conceito de doença a partir das 

contribuições de Paula Montero; Evans-Pritchard; Ana Canesqui; Miriam Cristina 

Rabello; Sérgio Carrara; Aldo Natale Terrin e François Laplantine. Esse autor, a partir 

dos estudos referenciados na sua obra, apresenta os rituais de cura divina entre os 

pentecostais, para avaliar como os personagens lidam com o corpo, a doença e a cura, os 

diagnósticos e as terapias a partir da conversão. Partindo da comparação de personagens 

dos contos de Liev Tolstoi, Franz Kafka, Éclea Bosi, Jacques Le Goff e Leonardo Boff 

com os personagens pentecostais, o autor realiza a análise desses rituais de cura 
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destacando que as dicotomias magia\religião, religião\secularização não podem ser 

apresentadas na forma absoluta, mas como variáveis independentes.  

        Sobre a relação da cura com a salvação, Jonatas Meneses (2008) evidencia que, 

para o fiel pentecostal, doença, corpo e cura estão necessariamente interligados e que a 

doença, entre esses fiéis, continua a ser percebida como nociva, perniciosa, indesejável, 

resultante do pecado e da ação demoníaca. Contudo, em seus diagnósticos, os 

pentecostais também percebem a doença como sendo enviada por Deus para provar a fé 

e a fidelidade, como desordem fisiológica e como resultante das condições de vida e de 

trabalho. O autor registra, entre os pentecostais, um comportamento dual em relação à 

terapia adotada para enfrentar a doença, seja ela espiritual ou material, pois esses 

personagens buscam Deus através das orações individuais e coletivas sem abrir mão do 

aparato médico colocado ao seu dispor. Conclui esse autor que as camadas populares 

recombinam informações que partem da medicina oficial, sem negar o pensamento 

mágico-terapêutico que as identifica.  

        Segundo Meneses (2008), as representações da doença que aparecem entre 

pentecostais não são inversas ao caminho da medicina oficial, pois o fiel pentecostal 

parte da existência de uma causalidade sobrenatural para os males do seu cotidiano, mas 

não exclui a causalidade natural, o que demonstra a visão totalizante da doença entre 

esses religiosos.  

        Viver morrer e adoecer refletem o estado de saúde de uma população, ou seja, sua 

realidade sanitária. Esse perfil sanitário analisado em seus componentes significativos 

tais como: a situação epidemiológica, o setor saúde, os serviços prestados e a produção 

que deles deriva revela sua determinação social. Um quadro nosológico (morbidade, 

mortalidade e natalidade) pode ser montado a partir das principais causas de demanda 

ambulatorial e internação hospitalar, todavia esse quadro se origina da precária condição 

de vida, da qualidade duvidosa da água ingerida, da falta de saneamento básico e 

educação sanitária – informação e cuidados básicos. 

        Em outras palavras, as formas de viver, morrer e adoecer são determinadas pelos 

modos de produção e pelas condições ambientais, muito embora dependam do propósito 

com o qual o setor saúde propicia o crescimento ou a reprodução dessas condições de 

vida, morte e adoecimento, a partir de seus saberes e práticas. Depende igualmente das 

forças sociais em relação ao setor saúde e dessas com a totalidade social, o que confere 

ao setor mudança e legitimação. 
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       O estado de saúde depende dos aspectos biológicos e econômicos da população e 

do quadro nosológico. Por exemplo: gastroenterites, afecções respiratórias e afecções 

originadas no período perinatal denunciam a precariedade das condições de vida, de 

saneamento básico e de cuidados preventivos com a saúde. A faixa etária e o sexo 

também determinam as formas de viver, adoecer e morrer, por exemplo: a mortalidade 

infantil tem íntima relação com a educação sanitária, e as alterações ligadas ao parto e à 

gestação são comuns em mulheres na faixa etária de 14 a 45, como também a 

mortalidade em homens adultos relaciona-se ao trabalho e às questões econômicas. 

         As conceituações que abarquem esse processo saúde-doença são sempre 

insatisfatórias, pois partem de um ponto de vista, de certo momento e com uma 

determinada finalidade. Mesmo que seja difícil conceituar saúde, pois ela não é 

percebida e aparece apenas diante de sua falta – a doença – cabe esboçar um conceito 

para a saúde como busca incessante de condições mais favoráveis ao uso de nossas 

potencialidades; uma busca que não está no individual e sim no coletivo e que tem de 

ser percebida, sentida e pensada de forma mais criativa para mudar nossa própria ação 

cotidiana.  

         A doença além de um estado fisiológico ou reflexo desse estado na experiência do 

doente – uma mera representação da doença – é uma forma complexa e dinâmica e faz 

parte de um sistema simbólico. O aprendizado de estar doente é gradativo e se faz no 

contato com profissionais, com outras pessoas doentes, pela literatura disponível sobre a 

doença e pela própria vivência. A doença é uma reflexão sobre o corpo físico e o vivido 

e revela a nossa própria vulnerabilidade. Ela atinge o doente, o curador (profissional ou 

indivíduos especializados em curas sagradas ou seculares) e o seu entorno. 

        O entorno, ou seja, a rede de suporte social é representada por leigos – familiares e 

amigos do doente. O curador pode ser um profissional legalmente habilitado ou um 

leigo que presta um serviço de cura ao outro – um ato de fé e de assistência, geralmente 

gratuito ou pouco oneroso – no segundo caso, uma resposta afirmadora da cultura 

popular às questões cotidianas. O doente é aquele que vive no seu corpo a experiência 

mórbida, nele se desenvolve o processo do adoecer.  

        A biomedicina, ou seja, o sistema médico ocidental dominante (medicina alopática, 

científica, moderna, regular ou cosmopolita) tem seu foco na fisiopatologia como base 

para o diagnóstico e tratamento das doenças. Para intervir, é necessário ligar os 

sintomas e os sinais à estrutura ou ao funcionamento do organismo, um modo 

profissionalmente estabelecido de ouvir, falar, escrever e agir através dos aspectos 
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fisiológicos da doença e da dimensão clínica do tratamento em vez de dar foco ao 

processo de adoecer. Ela ausculta a doença e não a pessoa doente o que propicia o 

desenvolvimento da hegemonia médica.  

        Desde o reconhecimento dos sintomas até a busca de tratamento e cura, todos os 

aspectos do adoecimento são moldados por modelos culturais dos que sofrem, dos que 

cuidam, de todos os demais envolvidos e das dificuldades decorrentes de partilhar 

conceitos e pontos de vista, no percurso do processo saúde-doença.  

       Nas interações entre a biologia e a cultura se podem compreender melhor as 

experiências da saúde, da doença e da cura. A doença mais que um conjunto de sinais 

físicos, é um complexo de experiências associadas a redes de significados e de interação 

social. Não é um fato isolado, mas um processo que reconhece sintomas, diagnóstico e 

escolhe a forma de tratar e de avaliar.  Dentro de um contexto cultural, um tratamento é 

considerado apropriado e esse processo terapêutico resulta da negociação de pessoas 

envolvidas.  

        A cultura popular afirma sua visão de mundo, necessidades, valores e relações 

sociais também em relação à doença. As promessas ligam-se à representação do 

processo saúde-doença – uma mediação que resulta da negociação com uma divindade. 

        As ideias até aqui desenvolvidas nos permitem formular um conceito para as 

promessas: esses objetos sagrados de caráter coletivo são expressivos de crenças 

mágico-religiosas associada à saúde, à doença e à cura e resultam de práticas 

profiláticas e terapêuticas da medicina popular, sendo expressão de uma dimensão 

ordenadora e classificadora dos sistemas simbólicos, os quais partem do pressuposto de 

que há uma ação regular e mecânica da natureza. A sua eficácia se assenta na crença 

coletiva no poder mítico desses objetos para representar situações que envolvem seres e 

coisas e destes com a divindade, através das leis de simpatia e antipatia num movimento 

de dar receber, e retribuir, uma ação que gera alianças e resulta em relações. 

 

2.4 CONCEITOS UTILIZADOS 

   

        Para a abordagem do objeto desta pesquisa, as promessas e seu entorno, serão 

utilizados alguns conceitos básicos: representação, crença, rito, signo, ícone, índice e 

símbolo, para demonstrar a relação entre a doença e o sagrado, a medicina e a religião, a 
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cura e a salvação. Para tal, me amparo nas formulações do sociólogo Émile Durkheim, 

do filósofo Charles Sanders Peirce e do antropólogo François Laplantine. 

        Por “representação”, Durkheim (2003) define as formas de representar as coisas no 

meio em que vivemos, bem como as coisas religiosas. No campo religioso, as 

representações consistem em sinais exteriores que exprimem a natureza do sagrado; no 

entanto, o círculo dos objetos sagrados é extenso e infinitamente variável, portanto 

representações podem ser crenças, mitos, lendas, gnomos etc., ou seja, seres espirituais 

ou qualquer outra coisa ou palavra aceita como sagrada. 

        As “crenças” consistem em representações; são pensamentos, ideias, estados de 

opinião que se exprimem como objeto de um rito e com ele se relacionam. As crenças 

religiosas se expressam num círculo de relações das coisas sagradas e profanas. O 

sagrado e o profano são domínios inconciliáveis de gêneros separados, opostos e 

diferenciados, um duplo mundo heterogêneo formado de coisas irredutíveis, díspares. O 

sagrado circunscreve o universo, transcendente de um mundo ideal; por outro lado, o 

profano abrange o universo físico, material, ou seja, um mundo real. Só o homem 

concebe o ideal e amplia o real, o mal é sublimado e idealizado, o sagrado é 

acrescentado ao real e lhe atribui dignidade maior. A passagem de um polo para o outro 

pode significar a morte simbólica ou mesmo literal e acontece por ritos de iniciação. 

Toda religião reconhece uma pluralidade de coisas, de cultos dotados de certa 

autonomia, hierarquizados e subordinados a um culto dominante (DURKHEIM, 2003).   

        Os “ritos”, conforme Durkheim (2003), dizem respeito a um conjunto de ações, 

práticas ou maneiras de agir que se constituem regras de conduta as quais definem como 

o homem deve agir em relação às coisas sagradas e profanas. Esses atos e movimentos 

se distinguem das outras práticas humanas, especificamente das morais, sobretudo pela 

natureza do seu objeto, a crença. Ao se definir o rito, é necessário a priori, precisar a 

crença que lhe é subjacente, pois ele a caracteriza e a exprime.    

        A partir das definições de representação, crença e mitos, a religião, para Durkheim 

(2003), é produto do pensamento e da prática social. É uma coisa eminentemente 

coletiva, ou seja, um sistema solidário de crenças e ritos praticados por uma mesma 

comunidade moral chamada igreja. São sistemas de representação de coisas sagradas, 

isto é, um conjunto de crenças interligadas, que, através dos ritos praticados, suscitam, 

mantêm ou refazem estados mentais dos grupos; não é uma coisa individual. É, 

também, uma totalidade formada de partes, um sistema mais ou menos complexo de 

mitos, de dogmas, de ritos, de cerimônias e se distingue dos domínios da magia apenas 
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pelo fato de suas crenças serem declaradas a uma comunidade, uma sociedade que 

representa, de um mesmo modo, o mundo sagrado. Portanto, a noção totalizante e 

sociogênica marca o pensamento do autor sobre a religião. 

        Durkheim (2003, p.18) ressalta que existem crenças que não dizem respeito a 

nenhuma religião, pois seriam “restos de religiões desaparecidas, sobrevivências 

inorganizadas”. O cristianismo europeu assimilou algumas dessas crenças de relativa 

autonomia, imprimindo-lhes uma característica cristã [como é o caso dos ex-votos, uma 

sobrevivência dos remotos rituais agrários].  

        Durkheim (2003, p.30) afirma, ainda, a respeito dessas sobrevivências, que “são 

religiões individuais que o indivíduo institui para si mesmo e celebra por conta própria” 

e que não estão excluídas da noção de igreja na definição de religião. Esses cultos 

individuais são simples aspectos da religião comum a toda igreja. Outra manifestação 

desses cultos individuais se percebe observando as congregações religiosas, que embora 

não sejam uma igreja, prestam a algum santo particular – na sombra do claustro – um 

culto especial. A Igreja instrui o fiel sobre esses deuses pessoais e como realizar seus 

cultos especiais, definindo o seu papel e a maneira como entrar em contato com eles 

para honrá-los [a igreja católica medieval forjou essa representação iconográfica da 

Paixão de Cristo em Sete Passos]. 

        No rastro dessas necessárias definições, com vistas aos nossos objetivos, a devoção9 

é a piedade, o sentimento religioso ou a dedicação ao culto de seres espirituais, no caso 

do cristianismo, Jesus, a Virgem e os santos. A devoção, portanto, é uma expressão do 

ascetismo religioso, um ato interior da vontade do homem que se reconhece na 

dependência de Deus e no dever de conformar os atos externos com a fé. Abrange 

inúmeros graus, visa praticar as virtudes em grau heroico e busca a santidade.  

        No sentido laico, esse ascetismo, ou imitação, tem vários graus e gera, no fiel, as 

atitudes rituais do devoto. No sentido clerical, esse ascetismo místico, conforme referiu 

Durkheim (2003), visa extirpar do homem todo o apego ao mundo profano, para separar 

e levar o asceta a evadir-se totalmente da vida, daí o sentido sagrado atribuído à vida dos 

eremitas, peregrinos, dos monges que habitam conventos e mosteiros [como os 

carmelitas], separados da comunidade geral e sujeitos a uma regra de vida austera por 

meio de jejuns, vigílias, retiros e silêncio.  

                                                
9  Verbete Devoção. In: CORREIA, António Mendes et al. Grande Enciclopédia Portuguesa e 
Brasileira. Lisboa - Rio de Janeiro: Editorial Enciclopédia Limitada, [197-], v.III, p. 861.   
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        O respeito pelo ser sagrado se estende a tudo que tem contato com ele ou que lhe 

parece e faz lembrar. O homem culto não se engana com essas associações, não se apega 

às superstições que delas podem resultar, mas reconhece nelas o jogo de imagens. Já o 

“primitivo”, diante de uma coisa que lhe inspira temor reverencial, “conclui que a força 

augusta e temível reside realmente nela”. As coisas religiosas têm uma inclinação 

acentuada, uma predisposição a confusões geradas por essas associações de ideias e 

imagens (DURKHEIM, 2003, p.342).  

        Mesmo os cultos mais recentes, como o cristianismo, que atribuiu o caráter 

sagrado a essa capacidade de propagação, – embora ela nada tenha de surpreendente –, 

transferindo ao objeto profano as virtudes santificadoras, se forem concebidas como 

exteriores, “são forças coletivas hipostasiadas”, forças morais, feitas de ideias e 

sentimentos, despertadas no homem pela sociedade. Não se originam nas sensações que 

vêm do mundo físico, são heterogêneas às coisas sensíveis, podem assumir formas 

exteriores de representação material, mas sua eficácia nada deve a esses suportes. O 

sagrado é acrescentado a eles, é uma força ambulante que vai e vem sem se fixar em 

parte alguma. O homem, no entanto, está próximo desta fonte, pois “é nas consciências 

humanas que ela se elabora” (DURKHEIM, 2003, p.344).  

        Da noção de espaço e tempo sagrados desenvolvida por Durkheim (2003), pode-se 

perceber que a vida profana e a vida religiosa não podem coexistir no mesmo espaço, 

daí o sentido dos templos e dos santuários que são espaços destinados a abrigar as 

coisas e os seres sagrados, estendendo-se a certo raio a ação sobre o território sagrado 

assim por eles apropriado. Do mesmo modo, a vida religiosa e a vida profana não 

coexistem numa única unidade de tempo, nos dias de festa, todas as ocupações profanas 

são afastadas [e esta é a intenção dos organizadores].  

        Quanto ao objeto – as promessas de São Cristóvão – para os ver, ouvir, ler, utilizei 

recursos teóricos da Semiótica peirceana, a ciência dos signos, de toda e qualquer 

linguagem, incluindo a linguagem verbal (linguística). Lúcia Santaella10, ao comentar a 

Semiótica de Peirce11, diz que é uma teoria filosófica e científica da linguagem. A autora 

                                                
10  SANTAELLA, Lúcia. O que é Semiótica. São Paulo: Editora Brasiliense, 2005, p.14. 
 
11 Charles Sanders Peirce (1839-1914) é um cientista cuja obra é de alto teor de complexidade e 
originalidade. Foi físico, químico, matemático, astrônomo, estudou Biologia, Zoologia, Linguística, 
História, Psicologia e Arquitetura. Era, acima de tudo, um lógico, interessava-se pela Lógica das ciências. 
Ele concebia a Lógica como um ramo da Semiótica. Foi, além de um cientista, um filósofo, dialogando 
com 25 séculos de tradição filosófica ocidental. Construiu a sua teoria filosófica e científica da linguagem 
– a Semiótica (SANTAELLA, ibid., p. 24-32). 
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refere que a linguagem, para ele, implica comunicação e esta se faz por meio da leitura 

e\ou formas, volumes, massas, interações de força, movimentos, imagens, sinais, 

gráficos, setas, números, luzes e, também, por meio de objetos, sons, gestos, expressões, 

cheiro, tato – através do sentir, do olhar e do tocar. Segundo a teoria peirceana, somos 

seres simbólicos, seres de linguagem: não somente da linguagem verbal, articulada, mas 

também das outras tantas formas de comunicação social que abrangem todos os 

sistemas de produção de sentidos.  

        Prosseguindo, na leitura peirceana, Santaella diz que o homem é uma espécie 

animal complexa, com linguagens complexas e plurais, e que as danças, músicas, 

cerimoniais, jogos, produção de arquitetura e objetos, além da arte, desenhos, pinturas, 

esculturas, poética e cenografia são modos de expressão, de manifestação de sentido e 

de comunicação sociais, são signos da linguagem não verbal. 

        O signo, na semiótica peirceana12, é uma coisa que representa outra coisa, seu 

objeto. O signo assim o é, se substituir uma coisa diferente dele, se em seu lugar for 

colocado, ele não é o objeto e, sim, o seu substituto. O signo representa ou substitui o 

objeto de certo modo e numa certa capacidade. Na filosofia peirceana, todo fato, 

atividade ou prática cultural é uma prática significante que produz linguagem e sentido. 

Portanto, para ele, é no homem e pelo homem que se opera o processo de alteração dos 

sinais (qualquer estímulo emitido pelos objetos do mundo) em signos ou linguagens 

(produtos da consciência). Mas eleger o signo que representa o objeto implica dizer que 

ele afete uma mente de tal modo que, de certa maneira, determine, naquela mente, algo 

que é mediatamente devido ao objeto. O interpretante, na visão peirceana, é essa 

determinação da qual a causa imediata é o signo, e cuja causa mediata é o objeto.  

        A semiótica de Peirce13 tem por objetivo o exame dos modos de comunicação de 

todo e qualquer fenômeno, como fenômeno de produção de significação e de sentido – 

um campo heteróclito que vai desde a culinária até a psicanálise. Peirce extrai todos os 

seus princípios da Fenomenologia, que para ele seria a descrição e análise das 

experiências que estão em aberto para todo homem em cada canto e esquina de nosso 

cotidiano. Peirce chega às categorias pelo lado estrutural e formal dos fenômenos, pela 

análise e exame de como as coisas aparecem à consciência e conclui que tudo que chega 

à consciência, assim o faz por uma gradação: Primeiridade (acaso), Secundidade (ação e 
                                                
12  SANTAELLA, ibid., p. 90. 
 
13  SANTAELLA, ibid., p. 46-84. 
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reação dos fatos concretos) e Terceiridade (mediação ou processo). Após trinta anos de 

verificação, ele estende essas categorias para os mais diversos campos, inclusive as 

ciências da natureza, das coisas físicas. Peirce lida com Lógica e não com Psicologia ou 

Metafísica.  Dessa tríade inicial, diz a comentarista, ele estabeleceu dez tricotomias, dez 

divisões triádicas (três a três) do signo.  

        Para este trabalho, uso a tríade de secundidade que se refere àquilo que dá à 

experiência seu caráter factual, de luta e confronto – arena da existência cotidiana. 

Assim, agir, sentir, interagir e fazer são modos de dizer ao mundo, de interagir com ele.  

        Peirce (2000) distingue, nessa categoria, três configurações para o signo: ícone, 

índice e símbolo. Ícone, diz o autor, é o signo cujo sentido decorre de si mesmo, pois 

prescinde do objeto para significar, existe mesmo sem conexão dinâmica com o objeto. 

O índice é o signo que mantém relação existencial com seu objeto; um significa através 

do outro, ou seja, está fisicamente a ele conectado, a existência dele o determina e 

possibilita decifrá-lo. O símbolo é o signo em relação com o interpretante, são signos 

conectados ao objeto pela força da ideia da mente-que-usa.  

        A classificação das coisas através do pensamento antropológico não tem por 

intenção tornar a representação estática, nem destruir ou aniquilar os dados da 

experiência fisionômica e da tensão que as emoções violentas trazem, fixando-se nas 

coisas materiais da crença. Ao contrário, o intuito é mostrar seu valor antropológico, seu 

lugar e seu significado. Ao restringir as qualidades subjetivas da deposição de 

promessas, tenho por fim cumprir a tarefa científica, mas não pretendo suprimi-las 

totalmente.  

        O objeto desta pesquisa está situado na Antropologia religiosa, mas também na 

Antropologia médica, a considerar a Antropologia da Doença proposta por François 

Laplantine (2004, p.13-14), que faz estudos comparativos dos diversos discursos, 

conhecimentos e práticas na interpretação da doença e na resposta terapêutica, a partir 

dos quais, distingue dois campos de conhecimento e de significado: “o campo do 

doente” e o “campo do médico”. O primeiro esboça a etiologia subjetiva da doença, 

realizada pelos próprios doentes e é caracterizado pelo sofrimento e pela consciência da 

experiência mórbida (sentimentos), pois o significado que o doente atribui ao que lhe 

acontece não progride no mesmo ritmo da ciência; ele reinterpreta e filtra em função de 

sua carga simbólica. O segundo campo é o da atuação da medicina, que realiza 

diagnóstico, prognóstico e tratamento, produz os enunciados socialmente legítimos e 
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fundamenta sua prática na recusa de uma parte da experiência do doente, “notadamente 

do prazer, do desejo, da linguagem e do triunfo sobre o sofrimento”.  

        A etnologia microssociológica proposta por Laplantine (2004, p.15-18) sugere 

prestar atenção igualmente ao que é vivenciado pelos doentes e vivenciado pelos 

médicos em sua prática, ou seja, estudar a “doença em terceira pessoa”, que abrange o 

conhecimento médico objetivo e os valores médicos integrados ao imaginário da 

medicina. Mas também a “doença em primeira pessoa” – que engloba o estudo da 

subjetividade do doente que o faz perceber quando ele está mal ou em plena forma; 

também em primeira pessoa está o estudo da subjetividade do médico, pois ele também 

tem uma compreensão não médica da patologia e da terapia, uma vez que ele também é 

doente eventualmente. Os “processos de troca entre os que curam e os que são curados” 

acontecem entre o saber do doente sobre sua doença e a experiência vivida pelo médico, 

seja curando ou sendo curado.  

        No itinerário etimológico proposto por Laplantine (2004, p.17, 18), com relação à 

doença tomada como objeto do conhecimento científico (ato de objetivação de um saber 

positivo), é importante e necessário que uma verdadeira antropologia da saúde se volte 

também para o doente, tornando-o um “autêntico polo de conhecimento”. Essa 

antropologia visa menos à doença e volta-se mais para a “ideia de doença” e, também, 

olha menos para a cura (constatada pelas análises laboratoriais) do que para a “ideia de 

que os que curam e os que são curados fazem da doença e da cura sonhadas, 

imaginadas, espiritualizadas, representadas, ou seja, vivenciadas”.  

        A cultura biomédica é difusa e largamente dominante, e a representação da doença 

se constrói através do contato com ela e sob sua influência. Essa cultura não seria capaz 

de confirmar a neutralidade que a ela se atribui, pois todo o discurso sobre a doença, 

incluindo o do médico, procede de uma seleção e elaboração, bem como de uma opção 

teórica. O discurso do médico, segundo Ségalen (1980, p.52-53), citado por Laplantine 

(2004), visa “transformar a ressonância emotiva em noções intelectuais, em mudar 

automaticamente as imagens concretas, terríveis enquanto imagens, em elementos 

abstratos do diagnóstico”.  

        Laplantine (2004, p.213), após apresentar os processos etiológico-terapêuticos, ou 

seja, “como fiquei doente, como vou me curar”, faz o deslocamento das causas para as 

razões que provocaram a doença. Ao observar as diferentes respostas ao “porquê da 

doença”, tomando como exemplo um filme – Aller à Saint-Sabin, de 1981 – uma 
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peregrinação a um santo curandeiro, este descreve a relação entre saúde e salvação14, e 

coloca num novo ângulo o problema das possíveis relações entre indivíduo e sociedade. 

O autor observa dois tipos de situações, a primeira ocorre nas situações terapêuticas ou 

no uso de ervas, em que o religioso e o que se chama médico estão estreitamente 

ligados, cabendo ao antropólogo procurar o não dito, como no culto de Saint Sabin, uma 

prática da medicina popular; a outra acontece nas situações em que a função médica 

aparece desligada da função religiosa, assumindo uma especificidade e especialidade 

prática, como é o caso do exercício da medicina naturalista.  

        A nova forma ou a forma residual da eventual dimensão religiosa (da medicina) 

não é percebida pela sociedade, nem pelos que são curados ou pelos que curam. O 

fundamento do conhecimento médico constituiu historicamente em uma lenta 

“desimplicação do mal” – uma concepção sacra ou filosófica do homem –, da história 

da doença evocada em sua positividade naturalista que, segundo Henry Ey (1981, p.3 

apud Laplantine, 2004), tem como preâmbulo epistemológico “arrancar” a doença da 

religião, da filosofia e das ciências humanas a fim de resgatar uma “ordem natural”. O 

desejo de se libertar do pensamento “não científico” reflete a clivagem da 

natureza\cultura que separa o saber naturalista do saber mitológico – saber ambivalente.  

        Laplantine (2004), partindo do culto a Saint-Sabin distingue dois modelos 

interpretativos contrários dentro da medicina popular, a doença-maldição e a doença-

sanção. A desgraça resultante da maldição divina é uma interpretação religiosa como 

consequência de fatalidade, ou resultante de uma divindade maldosa, e gera resignação, 

prostração e purificação. Essa visão marca todas as culturas. Na doença-punição, ocorre 

o contrário, o doente é punido por negligência, por excesso ou mau comportamento, ou 

caracteriza uma transgressão coletiva das regras sociais. A doença aparece como pecado 

coletivo e individual e castigo merecido, associado às noções de responsabilidade, 

justiça e reparação.  

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Laplantine (2004) observa que a raiz indo-europeia san (=conservação de si mesmo) deu, ao mesmo 
tempo, sanitas (=saúde) e salvatus (=salvação). Conforme nota nº 2, p.218. 
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3. O CONTEXTO HISTÓRICO: URBANISMO E CONSTRUÇÃO DA CIDADE 

“[...] as crenças só são ativas quando partilhadas.” 
 

(Durkheim, Emile. As formas elementares da 

vida religiosa. Tradução Paulo Neves. São 

Paulo: Martins Fontes. 2003, p. 459). 

 

          São Cristóvão é um município brasileiro do Estado de Sergipe, localizado no 

litoral, na Região Metropolitana, a 26 km de Aracaju. Limita-se com os municípios de 

Aracaju a leste, Areia Branca, Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro ao norte, e 

Itaporanga d'Ajuda a oeste e sul. A cidade apresenta clima tropical, altitude de 47 

metros acima do nível do mar e uma dimensão territorial de 436,861 km², com uma 

população de 78.864 habitantes e uma densidade populacional de 180,52 hab\ km². O 

seu nativo atende pelo gentilício de são-cristovense15.      

       A povoação primitiva foi fundada por Cristóvão de Barros, a 1º de Janeiro de 1590, 

após subjugar os gentios e levantar o forte Cotengiba a mando do rei de Espanha, Felipe 

II, durante o período da União Ibérica. Recebeu a denominação de Cidade de São 

Cristóvão de Sergipe d'EI Rei e, no início da colonização e da organização da Capitania 

de Sergipe, o povoado mudou de local por duas vezes antes de 160716.  

        A proximidade do mar e os bons sítios determinaram as primeiras povoações e 

favoreceram os investimentos políticos, econômicos e sociais dos colonizadores 

portugueses e também holandeses, o que resultou nos chamados ciclos econômicos: 

extrativismo, criatórios de gado, cultivo da cana-de-açúcar e algodão. As primeiras 

roças, depois as fazendas, as primeiras comunas e logo as irmandades e igrejas. Uma 

verdadeira rede urbana se forma um século após o descobrimento. A colonização teve 

atores civis, militares e religiosos com papéis sociais definidos e interesses comuns, que 

marcaram o povoamento e a urbanização ocorrida do século XVI. Somente em 1607 

conquistou terreno e nome definitivo: Siris, Siris del Rey, depois Sergipe del Rey e 

finalmente Sergipe. Em largos traços podemos divisar no seu passado oito momentos17:  

                                                

15 A Informação sobre os dados estatísticos do ano de 2010 foi formulada analisando a home page 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em: 24 mai.2011. 

16 Idem.  

 
17 GALVÃO JÚNIOR, José Leme, 2009. 
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        O primeiro momento é o da instalação do povoado em 1607, supostamente 

formado por uma milícia, algumas famílias, agregados, os sacerdotes e missionários 

jesuítas. A organização dos estados ibéricos se caracterizava pela imbricação do poder 

laico com o poder divino, provendo o poder real de valores imateriais.  

        O segundo momento é o da consolidação do período Filipino entre 1607 e 1637. A 

Igreja Matriz, primeiro templo católico, é concluída em 1617, quando se torna distrito 

da freguesia de Nossa Senhora da Vitória, na Bahia. Forma-se à frente desta um largo 

ou praça diante da Câmara e Cadeia, uma ágora para reuniões e execuções. Consolidam-

se em trinta anos a vila, a capital de Sergipe, o porto e os engenhos de cana-de-açúcar. 

        No terceiro momento, ocorre a invasão holandesa, e a cidade é incendiada por 

Maurício de Nassau em 1637. Já existiam os incipientes conventos do Carmo e de São 

Francisco, além dessas missões existiam as dos jesuítas e beneditinos e também uma 

Santa Casa de Misericórdia [Serviço de Saúde da Colônia]. Os relatos holandeses 

diziam haver cem fogos, uma população de cerca de 500 pessoas.  

        No quarto momento, a cidade é reconstruída e liberta-se do invasor em 1645. A 

guerra contra holandeses e franceses era passado, assim como as disputas com 

indígenas. A cidade se espraiara. 

        O quinto momento18 ocorre entre 1650 e 1767, quando a cidade é elevada à 

condição de capital e se instala o seu primeiro governo, em 1648. A cidade se consolida, 

são reforçados e reiterados os espaços sociais, os ritos urbanos de poder e as atividades 

públicas pessoais, resultando na tradicionalização das sociabilidades e da memória 

coletiva através das feiras, festas, procissões e execuções. O palácio dos Governadores, 

na Praça São Francisco, define nova hegemonia referencial, deslocando os espaços 

rituais entre os três vértices do triângulo formado pelos conventos São Francisco e do 

Carmo (ver APÊNDICE A, p.136).  

        O momento seguinte vai de 1823 a 1855, quando Sergipe é elevado à categoria de 

Província do Império do Brasil, com São Cristóvão como capital, mas o governo é 

deposto por tropas baianas, sendo a soberania restaurada em 1823, período em que 

ocorrem poucas alterações na estrutura urbana tradicional. No entanto, houve uma 

profusão de regras coloniais que permitiram que as terras fossem inteiramente 

ratificadas às respectivas comunas ou às cúrias, irmandades e ordens conventuais.  
                                                                                                                                          
 
18 Concluo que é nesse momento da evolução urbana que começa a procissão de Senhor dos Passos, pois 
em 1666, era fundada, em São Cristóvão, a Ordem Terceira do Carmo. Nesses primeiros 117 anos, a 
arquitetura e a iconografia foram concluídas assim como provavelmente se inicia a procissão. 
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        O sétimo momento da evolução urbana coincide com a mudança da capital para 

Aracaju a partir de 17 de março de 1855. Processo traumático de efeitos sobre a 

configuração dos espaços e sobre as atividades e ritos simbólicos decorrentes dos 

poderes da capital. Há um esvaziamento dos cascos urbanos, o silenciamento nas 

músicas, atividades, rituais e poderes. 

       O último momento é o da cidade histórico\tradicional. No início da revolução 

industrial, acontece a construção da ferrovia [fundada em 1911, que unia Salvador a 

Propriá] que deslocou estruturas, a configuração urbana e a organização social, 

introduzindo grandes galpões, estações, oficinas e conjuntos habitacionais, deslocando o 

eixo de interesse comercial. Formam-se dois setores: a cidade tradicional sobre o 

outeiro e a cidade baixa, do comércio e da ferrovia. Foram acrescidas as rodovias, os 

sistemas de comunicação e, recentemente, o ressurgimento de interesses e demandas 

turísticas. O crescimento urbano da cidade ocorreu de forma a conservar parte 

substancial de estruturas e configurações urbanas e arquitetônicas de sua história.  

       

3.1 CENÁRIO COLONIAL E PATRIMÔNIO HISTÓRICO  

 

 

        A arte do período colonial brasileiro é caracterizada por construções arquitetônicas 

e decorações de seus interiores e vai do século XVI ao início do século XIX. Durante a 

ocupação portuguesa, as vilas foram edificadas em morros, formando ladeiras tortuosas 

e caracterizando um traçado urbano informal. As igrejas e conventos (construídos por 

padres pintores e escultores), a casa de Câmara e Cadeia, o sobrado e os engenhos de 

açúcar foram construções típicas dessa época (TIRAPELI, 2006).  

        As ordens religiosas teriam transmitido, de forma conceitual e material, essa arte 

por interesses contrarreformistas e assim formaram a base da sociedade colonial 

(TIRAPELI E PFEIFFER, 2001, p.19 apud ORAZEM, 2006).  A “arte religiosa tinha 

tamanho considerável e era colocada nos retábulos19 das igrejas ou em capelas laterais”. 

A arte incluía arquitetura e elementos da pintura e escultura característicos da época, em 

que a evangelização se dava com a utilização dos recursos funcionais da teatralidade 

                                                
19 Retábulo – peças de madeira ou pedra talhada com motivos religiosos que se encontra o altar nas 
igrejas, conforme Pedreira [et. Al.] [19-?], p.65, apud Orazem, 2006. 
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barroca, “uma arte propagandista” para ser vista pelo maior número de fiéis (TRIADÓ, 

1991, p.45-46 apud ORAZEM, 2006). 

       As festas barrocas uniam interesses do Estado e da Igreja. Celebravam datas 

religiosas e acontecimentos da família real. Nelas,  os súditos eram obrigados a 

participar das procissões, que se estendiam por bailes, danças populares, desfiles de 

carros alegóricos com bandeiras e a queima de fogos de artifício. A parte profana das 

festas era comandada pelo poder civil. Para as procissões, eram fabricados objetos de 

prata, roupas e perucas para os santos (TIRAPELI, 2006).  

        A velha cidade do traçado das ruas, do casario e fachadas imponentes, dos templos 

religiosos e das festas religiosas e profanas, que marca com vigor essa página colonial 

da história sergipana, ostenta hoje o título de quarta cidade mais antiga do Brasil, 

tombada desde 1967 pelo Patrimônio Histórico20 Nacional. Em nível estadual, já havia 

sido elevada à categoria de Cidade Histórica desde 1938. Guarda dessa fase colonial, 

alguns edifícios tombados entre 1941 e 1962, tais como os Conjuntos Franciscano e do 

Carmo, a Igreja Matriz, a antiga Santa Casa de Misericórdia, alguns sobrados de Balcão 

Corrido e duas capelas rurais de antigos engenhos: a do Poxim e a de Itaperoá. Em 

2010, a UNESCO reconhece a Praça São Francisco como Patrimônio Cultural da 

Humanidade21.      

 

3.2 OUTROS ASPECTOS CULTURAIS E ECONÔMICOS 

 

        Entre os aspectos culturais, aparece, nos dados do IBGE (2010) em São Cristóvão, 

a tradição na fabricação de doces típicos como queijadas, um doce feito de coco, além 

das cocadas de forno e do doce de genipapo. No povoado Cabrita, as compotas de frutas 

são produzidas e vendidas em várias cidades sergipanas, uma tradição passada de mãe 

para filha. Também se destacam os seguintes grupos folclóricos: Caceteira, Chegança, 

Samba de Coco, Dança do Langa, Reisado, São Gonçalo e Taieira, entre outros. A 

economia do município é movimentada pela agricultura (cana- de- açúcar), indústria da 

pesca (peixes, mariscos e camarão), pecuária (bovinos) e turismo (cultural). 
                                                
20 Expressão cunhada na década de 1960 pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a 
Educação a Ciência e a Cultura, é associada incialmente ao patrimônio material,  passando, na década 
seguinte, a abranger bens imóveis, naturais e culturais. Cf. CRESPIAL, 2011 (Tradução nossa).  
 
21 A informação foi organizada analisando a home page <http://www.iphan.gov.br/ans/inicial.htm,> Livro 
de tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico do Arquivo Noronha Santos do IPHAN. Acesso em: 12 
nov. 2011. 
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3.3 ALIANÇA DO ESTADO E IGREJA NO BRASIL-COLÔNIA  

 

 

        A cidade foi marcada pelos sinais tangíveis da colonização portuguesa em aliança 

com a Igreja de Roma, e foi berço e nascedouro da fé católica em Sergipe.  

        O colonial, além de uma arquitetura de época, é principalmente uma estrutura 

econômica, social, política e ideológica condicionada aos interesses da coroa portuguesa 

e de seus prepostos, colonos e padres. O Estado mantinha estreitos laços com a Igreja, 

sendo rei Dom João III grão-mestre de três tradicionais ordens militares e religiosas. A 

Igreja22 era controlada pela Mesa da Consciência e Ordens, das nomeações eclesiásticas 

e do Conselho Ultramarinho (HOORNAERT, 1984). 

        No período colonial, o clero secular era dividido em alto clero, formado pelos 

bispos e religiosos europeus mantidos pelo Padroado régio; e baixo clero, que era 

mestiço e sobre o qual recaia o preconceito racial, cultural e econômico, pois não 

recebia proventos da coroa. Os religiosos europeus cuidavam das capelas, das confrarias 

nas vilas; enquanto o clero nativo cuidava das paróquias nas vilas no interior do país, 

realizando a “desobriga”, ato de levar os sacramentos às comunidades mais distantes 

(HOORNAERT, 1984). 

          Os leigos brancos, negros e indígenas conseguiram importantes organizações 

dentro da Igreja colonial no Brasil, através das confrarias, irmandades ou ordens 

terceiras, que eram de proprietários, comerciantes, militares, trabalhadores e escravos: 

irmandades de pretos (Rosário, São Benedito, Santa Ifigênia), de pardos (Conceição, 

Amparo, Livramento, Patrocínio), de brancos (Santíssimo Sacramento, São Francisco, 

Nossa Senhora do Carmo, Santa Casa de Misericórdia), conforme Azzi (1977 apud 

Hoornaert, 1984). 

 

3.4 CATOLICISMO POPULAR E MEDICINA POPULAR 

 

 

        O catolicismo popular é itinerante e se forma nesse contexto de divisão entre 

cativos e libertos, negros, mestiços e índios, mas também de brancos europeus. Deus se 
                                                
22 O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, instalado entre 1536-1821, estava preocupado em garantir a 
pureza da fé, o respeito à hierarquia eclesiástica e a manutenção de sua hegemonia institucional. Cf. 
MOTT, 1989. 
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acha no culto, no rito e nas coisas sagradas, daí a importância dos símbolos religiosos, 

bênçãos, imagens, lugares, velas, água benta, promessas e interesses pelos benefícios 

divinos e gratidão (GALILEA, 1978).     

        Durante o período colonial, as práticas terapêuticas populares se sobrepunham à 

medicina ibérica devido ao escasso número de médicos da ciência hipocrática, à 

inexistência de escolas de medicina no Brasil e à distância da metrópole portuguesa. 

Curadores, pajés e jesuítas atuavam nas fazendas e engenhos e misturavam elementos 

das culturas negras, indígenas e de tradição cristã. Nas vilas e cidades, era comum o uso 

de meizinhas, garrafadas e benzeduras por agentes leigos, não diplomados – os 

cirurgiões barbeiros – negros, livres ou escravos e mulatos. A frágil estrutura político- 

administrativa era incapaz de fiscalizar as práticas ilegítimas e o estado colonial não 

tinha por objetivo promover a saúde (MONTERO, 1985). 

        Segundo Miranda (2011) havia grande descompasso existente entre a saúde da 

população e a medicina oficial da época. O renascimento científico, principalmente da 

astronomia e da anatomia, fizera as ideias médicas avançarem na Europa. A Holanda, 

França e Itália adaptaram-se aos novos tempos, mas Portugal criava sérios obstáculos 

que impediram os avanços seja pela Inquisição, seja pelo ensino dogmático dos jesuítas, 

os quais empregavam conhecimentos médicos e cirúrgicos combinados com o uso das 

ervas medicinais dos indígenas, embora perseguissem e dizimassem sua cultura, assim, 

a pajelança teria se convertido na indumentária católica atual, com os santos cristãos, as 

velas e a água benta.  

        A estrutura escravagista, por sua vez, desagregou ou gerou transformações 

profundas na cultura negra. Nas regiões de monocultura, a associação entre catolicismo 

e tradições negras se deu como processo integrador e diferenciador e alimentou as 

práticas terapêuticas populares no interior do país, voltados ao culto dos santos, 

essencialmente ligado às necessidades práticas, como diz Montero (1985).       

        Nas pequenas cidades do interior, e em áreas rurais próximas, sobrevivera os 

chamados candomblés rurais, cujos cultos se constituíam numa série de “vigílias 

semirreligiosas e semi-profanas”, onde se acendiam círios e se rezavam orações 

católicas, puxadas por um curador que também curava doenças e contava histórias, 

contos e lendas do Pedro Malasartes (BASTIDE, 1971, p.403 apud MONTERO, 1985).      

        A partir do século XVII, a “figura dos santos e beatos” atraía multidões com suas 

“curas e milagres”, mas também o fervor religioso do povo aumentou com as 

“epidemias de varíola, de febre amarela e de malária dos primeiros séculos”, suscitando 
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a “realização de impressionantes procissões propiciatórias e peregrinações”, como 

aponta Santos Filho (1977, p.354-355 apud Montero, 1985).  

        A medicina era exercida a partir da concepção de doença como resultante do 

desequilíbrio de quatro humores (sangue, fleuma, bile amarela e bile negra) e implicava 

a utilização de recursos terapêuticos limitados. As doenças infecciosas, por exemplo, 

eram tratadas com a aplicação de sanguessugas e purgas. Ou seja, o sistema produtivo 

colonial favorecia o curandeirismo nos engenhos e fazendas por estarem longe dos 

físicos [médicos] e dos cirurgiões das vilas, assim afirma Montero (1985).      

        Com a vinda da família real e a organização do ensino médico no Brasil, ocorre o 

combate às práticas populares e o processo de construção do monopólio do ato 

terapêutico pelos médicos. A cientifização da medicina a torna instrumento adequado ao 

poder político do Estado no controle das esferas sociais da família, da educação e da 

moral, até então imunes ao aparelho político. O eixo produtivo se desloca para a cidade 

a partir do século XIX e destrói a rede de relações sociais no meio rural, necessárias 

para a conservação e transmissão de saberes sobre as doenças e o repertório de 

remédios. Os avanços tecnológicos, a descoberta da vacina e das técnicas de controle 

sanitário e a criação dos institutos de pesquisa, restringiu a ação da medicina leiga e 

popular a partir do final do século XIX (MONTERO, 1985). 

        A medicina praticada em Sergipe até 1930 não fugia ao padrão descrito por Paula 

Montero. A esse respeito, Santana (2001, p.9-10) afirma, a única referência no campo 

da saúde na colônia é a existência da Santa Casa de Misericórdia. O sanitarista diz que o 

combate às pestes e enfermidades em Sergipe só se tornou possível a partir do século 

XIX com a descoberta dos microorganismos e, destaca que “a varíola (bexiga), malária 

(febre palustre), febre amarela (febre bilosa), maculo, piã, câmaras de sangue, moféia, 

tísia, febre tifóide, entre outras enfermidades, grassavam livremente em nosso pequeno 

território”. 

        Segundo ele, as epidemias continuavam a ocorrer sem que o poder público pudesse 

reagir. Em 1819, diz o autor, uma epidemia de gripe espanhola em Sergipe assume, pela 

última vez, o “caráter pestilencial”, em que morreram quase mil pessoas em um mês. O 

sanitarista acrescenta que, além das chamadas “febres do Aracaju”, uma denominação 

usada, segundo ele, por Oswaldo Cruz para as febres que ocorriam nas margens do 

Cotinguiba (febre tifoide, impaludismo, ancilostomíase e opilação), também a lepra, a 

tuberculose e a sífilis atacavam a população. Conclui ele que quase metade da 

população (46,77%) morria antes de completar dois anos de idade.      
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        O pesquisador e médico sanitarista Samarone Santana (2001, p.11) diz que, em 

1909, começou a funcionar a “distribuição de água canalizada na capital” [São 

Cristóvão não era mais a capital] e, em 1914, segundo ele, implantou-se o “sistema de 

esgotamento sanitário de Aracaju”. Apenas no governo de Graccho Cardoso (1922-

1926), conforme sua pesquisa, ocorreu a consolidação de uma estrutura sanitária 

moderna, alicerçada na moderna higiene, período em que se inaugurou uma série de 

medidas sanitárias, tais como: a criação do Instituto Parreiras Horta; a aprovação de um 

código sanitário moderno; a construção do Hospital de Cirurgia; a ampliação da rede de 

água e esgoto de Aracaju; a instalação do Serviço de Saneamento e Profilaxia Rural e, 

com a colaboração da Fundação Rockefeller, o combate à febre amarela e a criação da 

Faculdade de Farmácia e Odontologia de Sergipe. 

         Mesmo com o desenvolvimento desse incipiente sistema sanitário, a população 

crente de Sergipe continuou a se dirigir a São Cristóvão para a procissão de Senhor dos 

Passos a fim de praticar a medicina popular como forma de terapia e profilaxia; 

também, em outras partes do Estado, houve a preservação de tais práticas.     

      
3.5 OS CARMELITAS E O COMPLEXO DO CARMO 

 

 

        Os carmelitas constituem uma ordem religiosa mendicante, uma expressão de 

ascetismo religioso, nascida entre fiéis leigos eremitas na região do Monte Carmelo na 

Terra Santa, que passou a ter maior visibilidade na Idade Moderna, através das 

conquistas na América luso-hispânica segundo Boaga (1989). O eremitismo surge na 

Idade Média por volta do fim do século XII, mais ou menos na época da terceira 

cruzada, entre 1189 e 1192, e era permeado pela ideia do retorno às fontes ideais da 

Igreja Primitiva23 e desde a morte dos reformadores da regra de vida, os monges 

espanhóis Teresa d’Ávila (1515-1582) e João da Cruz (1542-1591), a ordem se divide 

entre carmelitas calçados e descalços. 

         No Brasil, a ordem chegou em 1580, em decorrência da União Ibérica, juntamente 

com outras ordens religiosas. Entre 1618 e 1619 é registrada a presença de frades24 

                                                
23 A informação foi organizada através do texto de Elisabeth da Silva dos Passos analisando a home page 
<http://www.ifcs.ufrj.br/~frazao/eremitismo.html.>. Acesso em: 31 mai. 2011. 
 
24 Os frades compõem a Ordem Primeira, as monjas de clausura formam a Ordem Segunda, e os homens 
e mulheres leigos consagrados a Nossa Senhora do Carmo formam a Ordem Terceira. Informação verbal 
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carmelitas em terras sergipanas, e em 1648, quando se instala o primeiro governo da 

nova Capitania, já havia um convento carmelita em São Cristóvão, conforme a carta de 

doação das sesmarias (BORGES, 2008). As Ordens Terceiras se fixam, no Brasil, por 

volta do século XVII e a de Sergipe foi criada nos fins do século XVII, precisamente em 

26 de dezembro de 1666, e estava ligada à Província carmelita da Bahia. 

        O Complexo do Carmo é composto pela Igreja de Senhor dos Passos, a Igreja de 

Nossa Senhora do Carmo e o Convento do Carmo. O conjunto foi edificado pelos 

religiosos e leigos carmelitas calçados. Carlos Ott ([193-], p.3) supõe que a Igreja da 

Ordem Terceira do Carmo “foi o primeiro templo dos carmelitas em São Cristóvão”, 

erguido após a chegada dos frades, e “construída sobre os escombros de uma capela 

dedicada a Santo Antônio”, cedida pelos religiosos franciscanos. Ao lado é erguido um 

modesto convento que os holandeses encontram em 1637 como referiu Borges (2008, 

p.46).  

        No período imperial, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo passa a se chamar 

também Igreja de Senhor dos Passos. Ott [193-]) lembra que a expulsão dos jesuítas 

[1759] pelo governo imperial repercutiu sobre os carmelitas, que em 1850 elegeram seu 

último prior25. 

        Sob o comando dos carmelitas, a Igreja do Carmo serviu de matriz da cidade 

(1697-1701). O Convento, por outro lado, abrigou o Liceu Sergipano (1830-1838), o 

Colégio de Artes Mecânicas (1838-1839) e o Liceu de São Cristóvão (1848-1856). Os 

carmelitas venderam o Convento, em 1924, às irmãs Missionárias da Imaculada 

Conceição, que nele instalam o Colégio Imaculada Conceição, e onde permanecem até 

1971, quando vendem o convento ao Estado, que pretendia transformá-lo numa 

pousada. Convém destacar que ali esteve a irmã Dulce durante o seu noviciado. 

Passados dez anos, o arcebispo Dom Luciano Cabral adquire o direito de administrá-lo 

para fins religiosos e em 1982 entrega o convento às monjas beneditinas que ali 

permanecem até 13 de maio 2003. O período que marca a saída delas é a chegada dos 

frades carmelitas (BORGES, 2008). 

 
                                                                                                                                          
fornecida por Frei Francisco de Salles, O.Carm, durante a fase de restauro da Igreja Senhor dos Passos no 
ano de 2009. 
 
25 Segundo pesquisa acadêmica, realizada por Mott (1989), o convento teria sido palco para os sumários, 
denúncias, processos e confissões do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, sendo Frei Inácio da 
Purificação, O. Carm, o carmelita que primeiro denunciou as heterodoxias na fé e moral dos sergipanos. 
O estudo apresenta um minucioso esboço do panorama social e religioso de Sergipe. 
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3.6 ARQUITETURA E ICONOGRAFIA DA IGREJA SENHOR DOS PASSOS 

 

 

           A arquitetura da Igreja dos Passos de São Cristóvão é característica do modelo 

colonial da Ordem Terceira do Carmo, devotadas aos Sete Passos da Paixão de Cristo, 

as quais são formadas por sete altares – o altar-mor e seis altares laterais – cada um 

abrigando uma das sete esculturas em tamanho natural, que retratam o martírio e a 

morte de Cristo. Também essas igrejas se caracterizam pelas pinturas de teto em 

caixotes, dedicadas a Santa Teresa d’Ávila, patrona da referida ordem secular26. 

         A iconografia presente nessa igreja incluía, além das sete imagens representativas 

dos Sete Passos, a imagem de Nossa Senhora das Dores e do Senhor Morto. Elas formam 

o conjunto de imagens usadas nas celebrações dos tempos da Quaresma e da Semana 

Santa. Como nos diz Cunha (1993, p.13), “da Idade Média em diante tornaram-se 

frequentes as representações iconográficas relacionadas à vida, paixão e morte de 

Cristo”.   

        Na narração da paixão, pelos evangelistas, conforme está na Bíblia de Jerusalém se 

encontra as referências para as sete esculturas que compõem a iconografia original dessa 

igreja. Elas representam os sete momentos anteriores à morte do Cristo, o desfecho de 

seu ascetismo místico, sua paixão. Tomo por base a narração do evangelista João e as 

denominações apresentadas por Cunha (1993), como se segue: 

1. Senhor no Horto das Oliveiras  
“Tendo dito isso, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia 

ali um jardim27, onde Jesus entrou com os discípulos (Jo 18,1); 

2. Senhor diante de Pilatos  
“Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: "Tu és o rei dos 

Judeus?”Jesus respondeu: “Falas assim por ti mesmo ou outros te disseram isso de 

mim?”Respondeu Pilatos: “Sou, por acaso, judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes 

entregaram-te a mim. Que fizestes?”Jesus respondeu: “Meu reino não é deste mundo. Se meu 

reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos 

judeus. Mas meu reino não é daqui. ”” (Jo 18, 33-36); 

                                                
26  Informação obtida através de conversas com Frei Francisco de Salles, O. Carm, durante o processo de 
restauração da Igreja de Senhor dos Passos em 2009 (ver iconografia nos medalhões de prata, p.140-147). 
 
27 Os evangelistas Marcos e Mateus se referem ao Getsêmani, que significa “lagar de azeite”, situado no 
vale de Cedron, ao pé do monte das Oliveiras. Lucas se refere ao monte das Oliveiras. Cf. BÍBLIA DE 
JERUSALÉM, 2003. 
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3. Senhor da Coluna  

“Pilatos, então, tomou Jesus e mandou flagelar” (Jo 19,1);  

4. Senhor da paciência, da humildade ou da Pedra Fria  
“Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lha na cabeça e jogaram sobre ele um 

manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: “Salve, rei dos Judeus!”E o esbofeteavam” 
(Jo 19, 2-3);   

5. Senhor da Cana Verde ou Ecce Homo (em português, eis o homem)  
“Jesus então saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos disse: “Eis o 

homem!”’ (Jo 19, 5);  

6. Senhor dos Passos  
“E ele saiu, carregando sua cruz e chegou ao chamado “Lugar da Caveira” – em hebraico 

chamado Gólgota” (Jo 19, 17); 

7. Jesus Crucificado  

“[...] onde o crucificaram: e, com ele, dois outros: um de cada lado e Jesus no meio” (Jo 19, 

18).  

        Conforme Frei Romualdo Borges de Macedo28, os carmelitas desenvolvem a 

devoção dos Sete Passos em suas missões, enquanto os franciscanos popularizaram a 

“Via Sacra” representada em quatorze episódios – ou estações.  Sete dessas quatorze 

estações não constam na Bíblia, sendo apenas descritas pela Tradição Católica 

(transmissão oral). Os outros sete episódios estão descritos na Bíblia, como foi visto logo 

acima e são divulgados pelos carmelitas em suas missões – “Os Sete Passos”.      

         A Igreja da Ordem Terceira, em São Cristóvão, obedecia a essa iconografia de Sete 

Passos, mas foi modificada pelo Barão de Estância no ano de 1898, quando realizou 

obras de melhoramento da igreja e, “cumprindo elle um voto antigo que tinha feito ao 

Bom Jesus dos Passos”  29, doou um nicho, que aparece na figura 6 a seguir, para o altar-

mor, onde ficou, desde então, a imagem do Senhor dos Passos, em vez do Jesus 

Crucificado, o que modificou sua iconografia tradicional. Das sete esculturas, restam, 

portanto, quatro: o Senhor da Coluna, o Senhor da Pedra Fria, o Senhor dos Passos e o 

Crucificado.  

                                                
28  Informação conseguida através de conversa com Frei Romualdo Borges de Macedo, O.Carm, em 23 
de setembro, 2009. 
 
29  Cf. SANTIAGO, 2009, p.130. 
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Figura 6 – Iconografia atual30 dos sete altares da Igreja Senhor dos Passos, o Crucificado 

original e o nicho do altar-mor de São Cristóvão – SE. 

Fonte: Pereira, Lúcia Maria, 2011. 

        As imagens a seguir apresentam as duas salas atuais que compõem o Museu dos ex-

votos de São Cristóvão - SE.         

                                                
30  O crucificado da esquerda pertencia à iconografia original da Igreja da Ordem Terceira do Carmo de 
São Cristóvão até o período imperial. Atualmente, se encontra no altar-mor da Igreja Nossa Senhora do 
Carmo. O Senhor dos Passos passou a ocupar o altar-mor e permanece dentro do nicho, conforme 
imagem acima. 
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Legenda atualizada: 1. Salão; 2. 
Nave; 3. Corredor Lateral (atual 
Museu dos ex-votos); 4. Claustro 
(antigo Museu dos ex-votos; 5. 
Sacristia; 6. Altar-mor; 7. Sala 
(atual Museu dos ex-votos); 8. 
Área livre; 9. Coro; 10. Corredor.  
 

 

Figura 7 – Fachada e planta baixa do andar térreo da Igreja Senhor dos Passos, com 

visão panorâmica das salas que formam o Museu dos ex-votos de São Cristóvão - SE.  

Fonte: Google, 2008; IPHAN, 2001, p.44; Pereira, Lúcia Maria, 2011. 
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       Consta nas memórias de Santiago (2009, p.84-85) que, no domingo pela manhã, os 

romeiros se encontravam pelas ruas com “os armadores e seus ajudantes que colocavam 

os 7 Passos para serem visitados à tarde na ocasião do itinerário da procissão”. Findada a 

procissão “os 7 passos pelas ruas eram visitados pelo povo, começando pelo primeiro”. 

Portanto, em 1920, as imagens ainda participavam da procissão no domingo. Algunas 

imagens se danificaram e foram substituídas por sete telas pintadas a óleo, que são 

colocadas nos altares à frente das casas onde ocorrem os passos na procissão do 

encontro.           

        O ex-coroinha, José Jorge dos Santos31, hoje com 76 anos, relata ter ouvido sua mãe 

dizer que havia no altar-mor na Igreja da Ordem Terceira do Carmo de São Cristóvão, 

um crucificado em tamanho natural. No ano de 1943, quando tinha oito anos de idade, 

lembra que, no “Carmo Grande ao centro do altar-mor estavam a imagem de Nossa 

Senhora do Carmo e acima desta um crucifixo menor”. Logo, o crucificado em tamanho 

natural que está na Igreja do Carmo pertence à iconografia original da Igreja da Ordem 

Terceira do Carmo.  

       A imagem de Senhor dos Passos32 de São Cristóvão representa o Cristo em direção 

ao Calvário. É uma imagem de roca33 ou bastidor, com braços articulados à frente, 

segurando com a mão direita, pela parte inferior, o lenho da cruz, de onde descem fitas 

de seda coloridas; a mão esquerda, acima, segura o transepto. O Cristo está carregando a 

cruz no ombro esquerdo em posição genuflexa, tem a cabeça pendida à frente com 

cabelos naturais e veste roupas de tecido. Tem sangramento nos pés, mãos e cabeça e 

sobre essa há uma coroa de espinhos e, por cima dela, um resplendor de metal prateado, 

de formato circular, composto de feixes de raios retos com girassol estilizado ao meio, 

abrigando pedra transparente em ressalto. Veste uma túnica roxa de veludo, amarrada à 

cintura por um cordão ou cíngulo dourado.   

        A Senhora das Dores34, ou das angústias, é uma representação da mãe de Jesus.  A 

Virgem, de fisionomia angustiada, está de pé, geralmente vestida de roxo e envolvida por 

um manto que lhe cobre a cabeça, caindo até os pés. O peito está atravessado por sete 

                                                
31 Informação conseguida através de entrevista em 23 de março de 2011. 
 
32 Cf. CUNHA, 1993, p. 36. 
 
33 Imagens feitas com estrutura de madeira, cobertas com roupas de tecido, com cabeças e mãos 
esculpidas em madeira e depois policromadas (TIRAPELI, 2006, p. 29).  
 
34 Cf. CUNHA, ibid., p. 23. 
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punhais, que representam suas sete dores; uma das mãos se dispõe sobre o coração e a 

outra está estendida em sinal de desolação. No entanto, em imagens de roca é comum a 

Virgem Maria trazer um lenço de renda à mão como é o caso da escultura de Nossa 

Senhora das Dores da cidade de São Cristóvão, que, na verdade, é uma escultura de 

Nossa Senhora da Soledade, conforme inventário de 1789, citado por Ott ([193-]). Sobre 

a cabeça da imagem, há um diadema de prata. Essa invocação de Nossa Senhora, cuja 

iconografia foi descrita acima, representa e rememora a dor da mãe do Cristo no 

momento em que, junto com outras mulheres [incluindo a mulher que enxuga o rosto de 

Jesus, popularmente conhecida como Verônica], o encontra carregando a cruz em direção 

ao Monte Calvário, o chamado caminho da amargura. 

Figura 8 – Imagens do Senhor dos Passos e da Senhora das Dores de São Cristóvão - SE.  

Fonte: Pereira, Lúcia Maria, 2011.  
 
 

3.7 ASPECTOS LITÚRGICOS DA PROCISSÃO  

 

 

         A procissão35 é uma cerimônia religiosa, função, préstito ou cortejo ordenado em 

alas, cuja ordem é, no catolicismo, regulada pelo cerimonial dos bispos, pelo Missal 

para algumas procissões, e pelo Ritual. À frente segue sempre a cruz processional, 

                                                
35 Cf. GRANDE ENCICLOPÉDIA PORTUGUESA E BRASILEIRA, [197-], p. 325.   
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depois as pias uniões primárias, as confrarias, arquiconfrarias, ordens terceiras e o clero 

secular. Quanto ao clero, a regra é que os de menor dignidade precedam os outros. Atrás 

do pálio36, vão os fiéis, cabendo a precedência aos homens. O Missal e o Ritual da Igreja 

Católica Romana indicam os cânticos que se devem executar em harmonia com o 

caráter do cortejo religioso. Os fiéis levam a imagem a um determinado ponto. Esses 

cortejos continuam a ser atos de culto externo, em que se manifestam, mais 

exuberantemente, o sentimento religioso e a devoção popular.           

        O número sete37 tem para os cristãos um simbolismo todo especial. É o número da 

perfeição, formado pela soma do número três, a trindade santa, com o número quatro – 

os quatro elementos físicos – que simbolizam o homem. O sete representa o Cristo – 

homem perfeito –, humano e divino.  

       Segundo Pastro (2001), o Calendário Litúrgico demonstra que todo o tempo, festas 

e celebrações orbitam em torno do Cristo. O centro do calendário é a Páscoa que 

determina todas as celebrações, semanais e anuais. Mas o início do ano litúrgico é 

marcado pelo primeiro domingo do advento. A Quaresma38 é o tempo de preparação 

para a Páscoa; começa na Quarta-feira de Cinzas e termina na tarde da Quinta-feira 

Santa, antes da missa vespertina da Ceia do Senhor, popularmente conhecida como 

“missa do lava-pés” com que se inaugura o Tríduo Pascal, três dias que antecedem o 

domingo da Páscoa.         

        A Quaresma é tempo de provação, purificação e preparação para um 

acontecimento importante para os cristãos, a Páscoa. Desde muitos séculos, nas 

celebrações, omite-se o Aleluia nos cânticos e preserva-se a austeridade na 

ornamentação – sem flores nem música instrumental – e na cor roxa dos paramentos do 

sacerdote, exceto no quarto domingo, em que se pode usar a cor rosa. O roxo é a cor da 

                                                
36 O pálio é uma peça de seda que forma dossel ou pavilhão móvel em forma de baldaquino sustentado 
por seis varas, usado nas procissões da hóstia consagrada e usado também sobre o trono ou sobre o leito. 
O nome baldaquino provém da palavra Baldaco, antigo nome de Bagdade (Iraque), de onde procedia o 
tecido de seda que se utilizava para bordá-lo. Também é uma insígnia que é colocada, à volta do pescoço, 
pelos arcebispos nas celebrações mais solenes. Informação organizada a partir do Dicionário Elementar 
de Liturgia de José Aldazábal, disponível em http\\www.dicionarioweb.com.br\liturgia.html. Acesso em 
31 mai. 2001. 
 
37 Informação obtida através de conversa (informação verbal) com o Padre Waltevan Correia Cruz, em 17 
de junho, 2009. 
 
38 A informação foi organizada através do Dicionário Elementar de Liturgia, José Aldazábal na home 
page. http://www.portal.ecclesia.pt/ecclesiaout/liturgia/liturgia_site/dicionario/dici_ver.asp?cod_dici=239 
Acesso em: 31 mai. 2011. 



 52

penitência e mortificação, usada no Advento e na Quaresma, a cor das rogações nas 

vigílias das festas e nas missas de defuntos, cujas mortalhas eram também de cor roxa.  

        A palavra Quaresma vem do latim e significa o dia quadragésimo antes da Páscoa, 

um simbolismo bíblico que remonta aos quarenta dias do dilúvio, antes da aliança com 

Noé; quarenta dias de Moisés no monte; quarenta anos do Povo de Israel pelo deserto; 

quarenta dias caminhando para o monte do encontro com Deus, do profeta Elias; e, 

sobretudo, aos quarenta dias de Jesus no deserto, antes de começar a sua missão 

messiânica.  

 

Quadro 1 – O Ciclo da Festa de Senhor dos Passos de São Cristóvão no Calendário 

litúrgico. 

Fonte: Google (2011); Pereira, Lúcia Maria, 2011. 
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3.8 A ORGANIZAÇÃO DA PROCISSÃO 

 

        Os frades carmelitas trazem a devoção dos Sete Passos e, vão embora ainda no 

início dos anos vinte. Mas a Igreja da Ordem Terceira e a procissão continuam sendo 

administradas pelos leigos terceiros carmelitas vinculados à Província da Bahia. À 

frente, durante décadas, esteve Erundino Prado Filho, leigo terceiro carmelita membro 

da tradicional família Prado, que falece em 1967 aos 76 anos. A paróquia, segundo 

informantes, nesse período, não tomava parte da organização da festa.  Em 1977, falece 

o leigo terceiro carmelita, o senhor Domingos Sobral do Rosário, zelador da igreja 

Senhor dos Passos e do Museu dos ex-votos. Diante da impossibilidade de os frades 

carmelitas baianos reassumirem o complexo, o arcebispo da época, Dom Luciano, cria a 

Associação Nossa Senhora do Carmo para zelar pela igreja e organizar a procissão, 

desvinculando canonicamente a igreja dos carmelitas baianos.  

        Presidida pelo pároco franciscano, composta por trinta leigos, a associação era 

inicialmente formada por quinze homens e quinze mulheres e, segundo informantes, 

atuou por vinte e oito anos. Destaca-se, nesse período, a senhora Maria Paiva Monteiro, 

secretária fervorosa, que assume grande parte da organização da procissão. Dona 

Marinete, como era conhecida a leiga terceira franciscana, falece em 2004 aos 91 anos, 

mas, antes, redistribui as atribuições e elege Everaldo Polito Fontes e Maria José 

Santana para conduzirem, respectivamente, a vestição das imagens de Senhor dos 

Passos e da Senhora das Dores; este ato último era conduzido por ela mesma com a 

ajuda de Miralda Prado, hoje com 101 anos.  

        A ausência dos carmelitas se estende por 79 anos. A Ordem Terceira do Carmo 

assume neste longo período os ritos carmelitas e a administração da Igreja de Senhor dos 

Passos com suas promessas. Por 53 anos, os terceiros carmelitas realizam o ofício, a 

procissão de Senhor dos Passos, a procissão de Nossa Senhora do Carmo, além de uma 

celebração no dia 14 de setembro – a Exaltação da Santa Cruz –, data considerada como 

marco simbólico da chegada da imagem de Senhor dos Passos a São Cristóvão.  

       O retorno dos carmelitas para Sergipe ocorre em 2001, inicialmente para a cidade de 

Carmópolis e Aracaju, somente em 13 de maio de 2003 retornam os frades carmelitas 

para o convento de São Cristóvão, tendo como Prior Frei Rogério Severino Lima, O. 

Carm. e sete noviços, dessa feita vinculados à Província Carmelitana Pernambucana. Em 

2006, assume o complexo o Prior Frei João José Costa, O. Carm, que faz uma ampla 
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reforma, inclusive no Museu dos ex-votos39, retirando-o do claustro, onde esteve por 

séculos. No dia 2 de janeiro de 2006, a associação é extinta pelo arcebispo atual, Dom 

José Palmeira Lessa, três anos após o retorno dos frades carmelitas para São Cristóvão.  

        Os frades franciscanos estiveram à frente da paróquia de São Cristóvão por 102 

anos (de 1903 a 2005), tendo sido o último paroco o Frei Adimar Colaço, OFM. Na 

sucessão do Frei Severino vieram outros priores para a cidade, um certo frade carmelita 

assume a paróquia, mas ocorre uma grande rejeição pela comunidade paroquial aos 

frades carmelitas que ali habitavam naquele momento; o desfecho desse episódio é a 

saída dos frades carmelitas do comando da paróquia, e, em 2005, José Bernardino de 

Santana Filho, um padre diocesano, é indicado pároco, passando a comandar a procissão 

com a ajuda da antiga associação, mas a imagem ainda permaneceu com os carmelitas.  

        As tensões entre leigos e religiosos ocorrem desde a saída dos franciscanos e das 

monjas beneditinas. Passam a acontecer duas vigílias pascais, duas missas de Natal e de 

Ano Novo na paróquia, e essa divisão se propaga pela procissão de Passos. Em 2010, a 

saída da imagem de Senhor dos Passos para as cidades de Lagarto e Aracaju acirra as 

disputas entre os paroquianos. Os frades carmelitas queriam comemorar os dez anos do 

retorno ao Estado, no entanto, a movimentação da imagem sagrada gerou reações de 

apoio e de discordância. Pressionado pela comunidade, tendo à frente o senhor Henrique 

Braga – restaurador e ajudante do oficio da vestição da imagem de Senhor dos Passos –, 

o arcebispo emite um documento que proíbe a saída da imagem, a não ser para os ritos da 

festa. No início de 2011, o pároco solicita transferência, antes mesmo da procissão e 

assume o Padre Valdson dos Santos Azevedo, que, no fim desse mesmo ano, também 

pede remoção, alegando motivos de saúde. As tensões em torno da imagem e da 

procissão espelham relações assimétricas de poder entre leigos, religiosos e diocesanos. 

        A hierarquia sacerdotal não canoniza as práticas religiosas do chamado catolicismo 

popular, mas acolhe e mantém uma atitude de respeito, prudência e algum receio, 

enquanto agencia o fenômeno da crença nos poderes milagrosos atribuídos à imagem 

para fazer a evangelização e também para realizar a coleta. O evento alavanca as finanças 

das igrejas da Matriz e do Carmo e, segundo informante, é também motivo das disputas 

entre esses sacerdotes seculares e religiosos. A ambiguidade na relação igreja-devoto se 

expressa em relação aos romeiros e também em relação aos paroquianos.  

                                                
39 Em 2007 os ex-votos foram retirados do claustro da Igreja da Ordem Terceira do Carmo e houve 
significativa redução do acervo, que é transferido em 2008 para a sala lateral à esquerda da mesma igreja 
conforme figura 6.  
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        A procissão de Passos foi conduzida pelos leigos terceiros carmelitas e franciscanos 

por quase cem anos; entretanto, os frades em poucos anos de retorno, passam a deter todo 

o comando do edifício, dos ritos da procissão e a capitalização econômica da cerimônia. 

Resta, apenas, uma atividade exercida exclusivamente pelos leigos – a vestição das 

imagens –, ainda assim sob a tensão do poder sacerdotal; o ofício, a procissão e as 

promessas estão sob o total controle dos religiosos. As disputas entre paroquianos são 

também um reflexo da atuação diferenciada entre religiosos e padres seculares.   

        Para a igreja oficial, a missa é o rito central, mas não para o romeiro. Apenas em 

2006, passa a acontecer a missa que finaliza a procissão, pois a liturgia de Passos se 

encerrava em silêncio com o sétimo Passo diante da Praça Senhor dos Passos. Também 

não havia tantas celebrações, adorações e confissões. Para o romeiro, o ponto alto é fazer 

a caminhada, tocar a imagem, pegar as flores ou passar por baixo do andor, levar a água 

benta, as folhas de mirra e manjericão, acender a vela, rezar o terço, entregar a promessa, 

escrever o bilhete, fazer o pedido, realizar o agradecimento ou ofertar o sacrifício. Os 

romeiros apesar de provavelmente não estarem a par desses conflitos paroquiais, também 

tencionam os frades e noviços quando o assunto é guardar a promessa. Eles querem ver a 

suas promessas no museu. Eles não se submetem tanto à hierarquia eclesial como os 

demais leigos da paróquia. 

        Os devotos elegem seus próprios intermediários pela prática devocional e não pela 

hierarquia. A partir de alguns fatos, os fiéis passam a ter uma relação perene com o 

santuário, o que os faz retornar a cada ano. Famílias relatam bênçãos e graças que são 

acumuladas entre os parentes, outros vêm ao santuário apenas para acompanhar grupos 

de romeiros ou formam caravanas a cada ano. Na cidade, os moradores cultivam gestos 

de solidariedade, distribuindo alimento, água, velas, fitinhas roxas e permitindo acesso a 

sanitários e garagens, além de muitas atividades nas igrejas. 
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4. A PROCISSÃO E SEUS RITOS 

 

“[...] uma fé é antes de tudo, calor, vida, entusiasmo, exaltação de toda atividade 

mental, transporte do indivíduo acima de si mesmo.” 
 

(Durkheim, Emile. As formas elementares da 

vida religiosa. Tradução Paulo Neves. São 

Paulo: Martins Fontes. 2003, p. 470) 

 

       A procissão dos Passos em São Cristóvão comporta, em seu pico40, alguns ritos 

distintos: a vestição das imagens de Senhor dos Passos e da Senhora das Dores; a 

peregrinação dos romeiros à cidade; a recitação do ofício de Nosso Senhor dos Passos; 

a transladação da imagem do Senhor dos Passos para a Igreja Matriz; a deposição das 

promessas pelos romeiros nas igrejas dos Passos e da Matriz; e o seu auge, a procissão 

do encontro. 

        O ofício dura sete semanas. Ele marca o início da procissão que começa antes da 

Quaresma, na sexta-feira anterior ao Carnaval. O pico, a procissão, ocorre na segunda 

semana da Quaresma, portanto, no quarto fim de semana do ofício. A procissão exige 

preparativos que envolvem fiéis praticantes das igrejas41 numa verdadeira demarcação 

de territórios de ação, seja na Matriz ou na igreja Senhor dos Passos. 

        O trabalho no complexo do Carmo ocorre dentro e fora das igrejas estando 

dividido nas seguintes atividades: receber e acondicionar as promessas; preparar a 

liturgia; anotar as intenções de missas que são lidas no início das celebrações; 

ornamentar as charolas; limpar os acendedores de velas, removendo a parafina 

derretida; acompanhar a movimentação em torno dos andores; ajudar os romeiros a 

passarem com segurança por baixo das imagens; limpar e suprir de alimento o abrigo 

construído para os romeiros no terreno dos carmelitas; organizar a fila das confissões; 

fazer a segurança das imagens e instalações do complexo; limpar o complexo, 

                                                
40 As preparações iniciais e finais que envolvem a procissão duram sete semanas, e o pico da solenidade 
ocorre no meio, ou seja, quarto fim de semana. As noites de ofício se iniciam antes da Quaresma, na 
sexta-feira anterior ao Carnaval, e o pico ocorre na segunda semana da Quaresma a qual tem início na 
quarta-feira de Cinzas.  
  
41 Em 2010, o pároco e os carmelitas conduziram a procissão, que mobilizou muitos recursos. Neste ano, a 
animosidade e a competição entre os paroquianos da Igreja Matriz e do Complexo do Carmo foram mais 
evidentes, as reuniões foram feitas, em sua maioria, de forma isolada conforme informantes fiéis 
participantes das duas igrejas.  
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principalmente os banheiros; vender objetos religiosos (lojinha); acolher os romeiros à 

porta das igrejas; cuidar do portão da sacristia, que também dá acesso aos banheiros, 

evitando grandes aglomerações; acompanhar e recolher as caixas de coletas onde são 

depositadas as contribuições e tocar o sino da igreja anunciando os momentos 

importantes da procissão. 

        Todas as decisões importantes para a procissão acontecem antes do início das sete 

semanas de ofício. A procissão começa e termina com o ofício, um ato penitencial 

cantado. Em 2010, a procissão se iniciou no dia cinco de fevereiro, onze dias antes da 

quarta-feira de Cinzas – dia em que, liturgicamente, começa a Quaresma – e finalizou 

no dia dezenove de março – dia consagrado a São José, o pai adotivo de Jesus.  

        A Procissão de Passos é um evento e, como tal, sai do espaço fechado do templo e 

se torna fenômeno coletivo. Extrapola a Igreja e ganha grande significado para a 

comunidade. Constitui-se em momento de efervescência, de celebração popular nos 

termos de Durkheim (2003). A Igreja tem grande parte do controle da sua produção, 

pois é um fenômeno religioso celebrado entre o povo com função de eminente teor 

pedagógico, ou seja, catequético. No momento da procissão, tudo é êxtase e entrega em 

meio às trocas culturais dos grupos envolvidos, em que se sobrepõe, fundem-se 

associam-se ou são reinterpretados os vários aspectos culturais. A procissão propicia 

espaços diferenciados como palco e bastidores, onde se descortina o labor visível e 

invisível dos que preparam e encenam grandes espetáculos públicos42.  

        Ela se realiza a partir da colaboração de setores públicos e privados, envolve 

economias particulares através do recolhimento de doações que extrapolam o âmbito 

paroquial. A vontade de participar contamina as diferentes classes sociais e arrebata 

diferentes pessoas que se associam com o intuito de servir, partilhar, colaborar e, 

mesmo, lucrar com a procissão. Portanto, a procissão interfere na economia local e na 

sociabilidade, repercutindo como grande experiência humanitária. A comunidade 

paroquial envolvida na preparação da procissão participa de forma mais íntima do 

aprendizado da organização, da cotização, da colaboração, da transformação, da 

resistência e da manutenção das tradições em torno da procissão de Passos. Há reuniões 

na Igreja do Carmo e na Igreja Matriz, e as relações, por vezes, se tornam tensas, 

revelando disputas pelo domínio litúrgico, territorial e econômico da procissão.           

                                                
42 Cf. AMARAL, Rita, 2003. 
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        A cidade toda é envolvida direta ou indiretamente na organização da procissão, 

através da incorporação à programação cultural oficial e da divulgação da procissão 

como produto turístico e econômico, pelo espaço ocupado por ela na mídia e pela 

publicidade dada, visto que ocupa parte significativa do noticiário local e também 

figura nos jornais de circulação do estado e mesmo nacionais. A cidade muda sua 

rotina, seja pela presença do comércio ambulante que se instala nas ruas e pelo refluxo 

migratório de parentes das famílias locais, mas, principalmente, pela chegada dos 

romeiros que passam a ocupar as praças, logradouros e albergues públicos 

improvisados em escolas, galpões ou na antiga fábrica de Tecidos Pedro Amado, 

desativada no final da década de setenta.  

        O abrigo construído no terreno do complexo do Carmo é uma estrutura nova, 

concluída em 2009 para receber os romeiros que se abrigavam na antiga fábrica de 

tecidos.  

        As ruas por onde passa o cortejo são enfeitadas: os postes são pintados até o meio 

e ostentam pendões roxos, assim com as sacadas dos sobrados mais representativos do 

poder municipal e estadual, que são forrados com tecido roxo. Caixas de som instaladas 

em vários postes do Centro Histórico da cidade mantêm os romeiros informados dos 

tempos da solenidade e transmitem a procissão em tempo real a partir do microfone do 

pároco, o que facilita o acompanhamento dos cânticos e orações durante o cortejo, mas 

também facilita acompanhar os Passos.  

        A presença do palanque, do púlpito na Praça São Francisco e dos altares em frente 

às casas que recebem os passos demonstram a magnitude do evento. A presença e 

instalação de albergues improvisados na cidade, as barracas e casas usadas para a 

distribuição de comida, água mineral e velas de forma gratuita aos romeiros mostram 

uma organizada infraestrutura a partir da solidariedade dos moradores e da 

disponibilidade da prefeitura em acolher, de maneira fraterna, os romeiros. Uma forma 

adotada pela comunidade para acolher o romeiro e praticar os exercícios quaresmais 

(oração, jejum, partilha) é doar a eles velas, água mineral, chá, suco, comida e dispor os 

banheiros e as acomodações para dormirem. 

        A procissão de Passos marca o calendário litúrgico da Quaresma e imprime força e 

singularidade no ordenamento do tempo, através da liturgia, tornando-se um “marco”. 

A procissão é visivelmente marcada pelos sinais da Igreja e pelo jeito como o povo vai 

moldando essa participação ao longo dos séculos. A presença de autoridades 
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municipais e estaduais em meio ao povo dá prestígio ao evento, assim como as famílias 

tradicionais que vêm de todas as cidades do interior. 

         No entanto, é a imensa quantidade de romeiros penitentes que enriquece as 

oportunidades de trocas e de relacionamento, além de aquecer e movimentar o 

comércio local e os ambulantes que aparecem por conta da festa. A economia da 

paróquia e das igrejas também se movimenta através de doações e ofertas, que são 

recolhidas durante as celebrações no momento do ofertório, ou deixadas nas caixinhas 

de ofertas pelos fiéis que visitam as imagens e os templos. O crescente número de 

romeiros, turistas e visitantes demanda, cada vez mais, dos colaboradores, 

organizadores e da comunidade habilidades para lidar com interesses e vontades 

divergentes, diferentes possibilidades de ação, verbas e conceitos religiosos. A 

procissão, portanto, opera mudanças sociais e não pode ser vista apenas como 

manifestação religiosa. 

        A distribuição dos Passos no dia da procissão do encontro, no domingo, é um bom 

exemplo do esforço para manter vivas velhas tradições. Segundo uma informante, 

“mexer com os Passos é mexer com uma casa de maribondos”. Ela diz que alguns são 

fixos, e outros mudam. Há, na distribuição desses passos, um misto de privilégio, 

ostentação, poder e piedade cristã, ou seja, receber a imagem à porta é sentido pelos 

moradores como uma graça especial. Na Praça da Matriz, o primeiro Passo do domingo 

em frente à casa de Marita Santana mudou apenas de uma casa para a sua vizinha, e o 

quinto Passo em frente à casa de Maria do Carmo Prado Lobão, que ocorre durante o 

ato de transladação no sábado, nunca mudou. Também, nessa praça, acontece o sexto 

Passo do sábado, que, no entanto, varia a cada ano entre as três casas localizadas antes 

de chegar à delegacia (na esquina em frente à Praça da Matriz), as casas de Ironia 

Prado, Edileuza Maria Góis Cruz e Ana Lúcia Ferreira da Silva, por haver um consenso 

entre os três moradores.  

         O quinto Passo do domingo, diante da casa de Cesaltina Garcez, na Rua Messias 

Prado, nº148, também nunca mudou; tampouco o da casa de Miralda Prado que tem o 

privilégio de ter dois Passos à frente da casa, um no sábado (o segundo Passo) e outro 

no domingo (o sétimo Passo). Segundo informante, o percurso já foi mudado em um 

ano para passar pela frente da casa de certo cidadão influente e afirma “quem tem não 

quer que mude, e aí vira tradição”. O Passo da Rua Ivo do Prado, nº 25, não existia até 

2008, ele acontecia no mesmo trecho, uma rua antes, na Rua Frei Santa Cecília, mais ou 

menos nas proximidades da casa de Vesta e Vilma Viana. A mudança, nesse Passo, 
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gerou um problema litúrgico, pois o encontro de Jesus com sua mãe e outras mulheres 

acontece antes do seu encontro com Pilatos, o segundo Passo. Liturgicamente, deveriam 

acontecer quatro Passos antes do “encontro” na praça, mas provavelmente acontecia 

quando a procissão se iniciou no final dos idos tempos dos 1600.  

 

4.1 A VESTIÇÃO DA IMAGEM 

 

 

        O primeiro rito da procissão é conduzido por homens e ocorre por tradição na 

sexta-feira, mas, para realizar os reparos na imagem, passou a ser feito na quinta-feira, 

antevéspera da procissão. O toque do sino da Igreja Senhor dos Passos marca o fim do 

rito, instante aguardado pela comunidade. A imagem é retirada do altar-mor e é 

conduzida à mão pela estreita escada lateral a esse altar. A seguir, é colocada sobre o 

andor uma pesadíssima estrutura que precisa de seis a oito homens para movimentar.  

        Segundo relata o restaurador Henrique Luiz Braga dos Santos, em silêncio, 

chegam Everaldo Polito Fontes – o oficiante eleito – e José Guilherme Santos, os três 

imbuídos nesta tarefa sagrada. A igreja está fechada, e não é permitida a presença de 

outros homens, muito menos mulheres ou crianças, a prática tradicional é sigilosa. O 

rito começa com uma breve oração, a descida da imagem do altar-mor, o despojamento 

das vestes ordinárias, a túnica e a camisa abaixo dela e a seguir a fixação da imagem no 

andor. Prossegue a seguir com a vestição da nova e perfumada camisa sobre a qual 

vestem a indumentária cerimonial, o traje da procissão, uma rica túnica de veludo roxo 

importado, com ornamentos dourados, depois o cíngulo dourado – sinal de servidão e 

castidade –, um cordão é amarrado à cintura. Os cabelos naturais são penteados e 

arrumados, sobre a cabeça colocam a coroa de espinhos e fixam o esplendor de prata já 

polido. Por fim, o pesadíssimo madeiro é colocado sobre o ombro direito e da mão que 

sustenta o madeiro lhe caem fitas coloridas. A cruz é fixada ao andor ou charola, por 

cima do qual é fixada uma armação retangular, forrada de tecido roxo brocado chamado 

“encerro”, que vela a imagem e será retirado na Igreja Matriz ao término do ato de 

transladação no sábado, conforme a figura seguinte. 

       Na quarta-feira, antes da vestição da imagem de Senhor dos Passos, duas mulheres, 

na sala do lado esquerdo do altar-mor, a portas fechadas, vestem a imagem de Nossa 

Senhora das Dores. Segundo descreve a oficiante Maria José Santana Rabelo de 

Morais, o trabalho começa com uma oração pedindo a paz para o mundo, para as 
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famílias e para que o trabalho que irão realizar seja agradável aos olhos de Deus. Elas 

despem as roupas ordinárias e, a seguir, vestem a camisa da imagem e sobre a cabeça 

colocam uma peça de linho branco com detalhes em bordado desfiado – o bizoco –, 

peça indumentária que cobre o pescoço ficando apenas o rosto à vista. Por cima dessa 

peça, vestem a perfumadíssima indumentária cerimonial de veludo roxo, que é presa 

pela cintura por uma faixa de cetim roxa. Logo após, arrumam a cabeleira natural e, por 

fim, deixam cair sobre a cabeça até os pés o véu de veludo roxo; sobre a cabeça 

colocam o diadema de prata. As mãos são mantidas na posição através de grampos de 

segurança e o lenço de puro linho com bordado desfiado, preso por um broche com 

pedra semipreciosa, é colocado nas mãos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Movimentação e preparação das imagens para a procissão.       

Fonte: Ferreira, Frei Vicente, O. Carm, 2011. 
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         As fotografias da movimentação e preparação da imagem foram feitas por Frei 

Vicente Ferreira, O. Carm, que na época era noviço carmelita e foi autorizado a fazer as 

imagens por um dos oficiantes, o senhor Henrique Braga dos Santos. A concessão de 

registrar o ato se deu diante da promessa de não divulgar as imagens em rede on line. 

        Os andores estão colocados lado a lado diante do altar conforme figura acima. As 

duas imagens permanecem no local até a transladação da imagem de Senhor dos 

Passos, após a procissão, quando esta retornará sem o “encerro” e passará a ocupar a 

mesma posição por mais três semanas. Somente após a sétima semana do ofício, as 

imagens retornam aos seus altares.  

 

4.2 A PEREGRINAÇÃO DOS ROMEIROS 

 

 

        Os primeiros romeiros começam a chegar a São Cristóvão na sexta-feira à tarde. 

Em sua grande maioria, vêm dos municípios de Lagarto e Itabaiana, de onde saem na 

noite da quinta-feira. Eles caminham a madrugada inteira, toda a manhã e somente à 

tarde chegam à igreja Senhor dos Passos. Durante esse percurso, fazem algumas 

paradas para recobrar as forças e prosseguir novamente sem, no entanto, esquecer os 

rigores da penitência. Muitos destes romeiros realizam apenas a “caminhada” e, ao 

chegarem à igreja, fazem os agradecimentos ao Senhor dos Passos e, na mesma noite, 

retornam.   

 

Figura 10 – Romeiros vindos de um povoado do município de Lagarto – SE. 

Fonte: Pereira, Lúcia Maria, 2010. 
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        A “caminhada” é um importante elemento do rito e se inicia na noite da quinta-

feira. Os romeiros partem, geralmente, em grupos, de municípios vizinhas como 

Itabaiana, Itaporanga d’Ajuda, Lagarto e Nossa Senhora do Socorro. Após chegarem à 

cidade, aguardam para entrar na igreja. O cansaço é visível, os corpos estão marcados 

com os sinais do sacrifício da caminhada. Os rostos estão vermelhos, os corpos suados 

pelo esforço físico e pelo sol escaldante da estrada; nos pés trazem as sandálias e a 

poeira do caminho. Alguns apresentam bolhas e feridas nos pés e nos joelhos, por terem 

feito uma parte do trajeto descalços ou de joelhos.    

 

4.3 O OFÍCIO A SENHOR DOS PASSOS  

 

 

        A procissão de Senhor dos Passos de São Cristóvão começa com a recitação do 

ofício da Paixão de Nosso Senhor dos Passos43. Descrevo, a seguir, o ofício como 

ocorre na antevéspera da procissão, na sexta-feira posterior ao Carnaval, o qual 

acontece por sete semanas seguidas, sempre nas sextas-feiras à noite. Na quarta semana 

de oficio, acontece a procissão, mas ele ainda é rezado por mais três semanas seguintes 

(ver Quadro 1, p.52). Seja pela presença dos romeiros ou pela possibilidade de tocar a 

imagem do Senhor dos Passos, o rito do ofício no fim de semana da procissão se 

reveste de uma mística diferenciada.        

        O tom solene e penitencial, o silêncio, o cheiro das folhas de manjericão, de mirra 

e do incenso marcam a recitação do ofício nesse dia a antevéspera da procissão. Para o 

ofício, os fiéis chegam e em silêncio aguardam o início da celebração. Alguns estão 

descalços e com vestes roxas ou trajam luto. A procissão de entrada segue pelo centro 

da igreja até o altar mor. Então, após um breve silêncio, é iniciado o ofício em dois 

coros, (geralmente direita e esquerda dos bancos da igreja). O ritual precatório é uma 

prece coletiva, uma grande súplica dirigida ao Senhor dos Passos e se inicia com o 

celebrante pedindo a intercessão de Nossa Senhora. A cada uma das invocações iniciais 

                                                
43 Apesar de ser conhecido como Ofício de Passos, reza-se o ofício da Paixão de Jesus Cristo. Trata-se de 
um ato precatório que ocorre por sete sextas-feiras seguidas, iniciado uma semana antes do início da 
Quaresma (ver hinos no ANEXO B, p.139-148). Esse ofício foi republicado em 2010 pelos carmelitas 
(Salles, 2010). 
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do celebrante, a assembleia responde em coro. A primeira hora santa44, – às matinas –, 

na estrofe inicial diz: 
Abri os lábios meus, 

Divino Senhor,  

Dirá minha boca 

O vosso louvor. 

 

        A estrofe seguinte é cantada pelo celebrante juntamente com outro grupo de fiéis. 

Assim segue o ofício nesta alternância de coros, os quais se iniciam pela súplica de cada 

hora santa e seguem pelo hino e bendito até a oração, que é feita em uma só voz por 

todos os fiéis a começar pelo celebrante. A segunda estrofe do hino do “primeiro Passo” 

faz referência ao Horto das Oliveiras, e diz:  
 

No Horto suando, 

Com grande agonia, 

Sangue que em gotas  

Na terra corria.    

 

        Durante a recitação do ofício, a comunidade se mantém silenciosa e penitente. 

Alguns rezam de pé e outros ajoelhados até o hino da hora “prima”, a seguir, eles 

permanecem sentados, levantando-se apenas durante o hino das horas “completas”. Ao 

final da recitação, inicia-se a missa e logo após a Via Sacra, que se desenvolve pelas 

ruas do entorno da Igreja do Carmo e da Igreja Matriz.  

        O ofício se desenrola num cântico cadenciado e repetitivo, cujos versos estão 

povoados de ideias e imagens, prenhes de ensinamentos cristãos. O ofício de Senhor 

dos Passos põe em destaque valores associados ao cristianismo, numa ação social 

simbólica repleta de sentidos e significados.   

        Durante as noites de ofício a Senhor dos Passos, os fiéis devotos trazem ramos de 

mirra e manjericão, além de garrafas com água que são colocadas nos pés da imagem, 

pois, segundo creem, essas coisas serão abençoadas e servirão para a cura das doenças, 

seja pela ingestão da água ou chá feito com as folhas do manjericão ou através da 

incineração da mirra quando seca. Podem também, simplesmente, guardar essas folhas 

abençoadas que servem, segundo informam, para curar males físicos e espirituais. Após 
                                                
44 Originalmente se rezava nos horários do chamado Ofício Divino, que são orações obrigatórias feitas 
pelos sacerdotes, religiosos em horas pré-fixadas: às 5h da madrugada rezam as ‘matinas’, a ‘prima’; às 
6h da manhã e a cada três horas do dia (a ‘terça’, a ‘sexta’ e a ‘noa’); as ‘vésperas’ às 18h e as 
‘completas’, às 22h. (ORAÇÃO DAS HORAS, 2004, p. 27-32). 
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o ofício, os fiéis saem em procissão pelas ruas da cidade, percorrendo as 14 estações ou 

paradas da Via-Sacra, uma devoção de origem franciscana, durante as quais carregam 

círios e entoam cantos penitenciais enquanto repetem o refrão:  
 

“Pela virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa,  

                                                    Perdoai-nos, meu Jesus; perdoai-nos, meu Jesus“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Celebrantes e fiéis durante o Ofício a Senhor dos Passos. 

Fonte: Cavalcante, Avani Siqueira, 2010. 
         

 

4.4 A TRANSLADAÇÃO DA IMAGEM 
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        Este ato acontece na noite do segundo sábado da Quaresma e termina quando o 

último fiel toca a imagem encerrada diante da Matriz a partir das 19h00minh (ver o 

percurso no APÊNDICE B, p. 137, primeira imagem). O rito inicia-se na Igreja Senhor 

dos Passos, onde se encontram as duas imagens posicionadas lado a lado e termina na 

Igreja Matriz, para onde a imagem de Senhor dos Passos é levada.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Primeiro Passo dentro da igreja – Jesus no Horto das Oliveiras – e o cortejo 

do ato de transladação. 

Fonte: Cavalcante, Rildo Siqueira, 2010. 

 

        Na praça em frente da Igreja Senhor dos Passos, uma multidão de fiéis participa da 

celebração Eucarística diante do palanque onde está erguido o altar. Dentro da igreja, o 

coral e os músicos se posicionam ao redor das imagens para cantar o “primeiro Passo”, 

que diz: 
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Et recordatus est Petrus verbi Jesu quod dixerat prius quam gallus cantet 

ter me negabis et egressus foras, flevit amare45. 

        Após o canto, forma-se o cortejo, à frente do qual estão o pároco e o frade, 

seguem-nos os noviços carmelitas, leigos terceiros carmelitas, religiosas e romeiros que 

conduzem a imagem de Senhor dos Passos até a Igreja Matriz. A imagem está 

encoberta por uma caixa forrada com tecido de cor roxa – o “encerro” – e é conduzida 

por oito homens até a Igreja de Nossa Senhora da Vitória.  

 

      
 

       

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Romeiros ao redor da imagem e retirando as vestes penitenciais. 

Fonte: Cavalcante, Rildo Siqueira, 2010.       

   

        Ao chegar à praça em frente à Igreja Matriz, a imagem é posicionada de frente 

para os romeiros, lá permanecendo até que o último penitente se aproxime dela. Depois, 

                                                
45 E Pedro recordou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante, três vezes me negarás. E, saindo, 
chorou amargamente (Jo 13, 38). Estas palavras foram ditas por Jesus na noite em que foi entregue a 
Pilatos.  
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será recolhida para dentro da mesma igreja, onde o “encerro” será removido e ali 

permanecerá o resto da noite sem poder ser visitada. Muitos romeiros realizam 

sacrifícios andando o percurso da transladação de joelhos ou de pés descalços. O trajeto 

deste ato é mais curto, e o silêncio e as luzes adquirem uma importância muito grande 

para a liturgia, pois os romeiros o fazem carregando círios acesos. 

        Durante todo o dia seguinte, o domingo, a imagem de Senhor dos Passos 

permanece na Igreja Matriz, onde recebe a visita dos romeiros. A imagem de Nossa 

Senhora das Dores ainda está na Igreja Senhor dos Passos, onde também recebe a visita 

dos romeiros. Nesse momento, os romeiros realizam seus ritos particulares e reforçam o 

corpo de lendas em torno da imagem de Senhor dos Passos.  

 

Figura 14 – Romeiros fazendo contato com a imagem de Senhor dos Passos46. 

Fonte: Fraga, Marcos, 2008; Cavalcante, Rildo, 2010; Pereira, Lúcia Maria, 2011. 

 

                                                
46 Na última imagem do canto direito, Maria do Carmo Santos perfuma as imagens antes dos ofícios a 
Senhor dos Passos, como também o faz antes da imagem ser encerrada na quinta-feira, que antecede à 
procissão e também no domingo quando a imagem está na Igreja Matriz. Esse costume, segundo ela, tem 
desde os 10 anos de idade, por inspiração do próprio Senhor dos Passos. Confecciona e borda também as 
fronhas e lençóis da imagem de Senhor Morto que, segundo ela, é o mesmo Senhor ao qual também veste 
e perfuma na semana santa. Em frente da sua casa ocorre o quinto Passo do domingo.  
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         Durante as preces dos romeiros – momento para realizar o ritual de contato – os 

fiéis entendem que basta acreditar e tocar a imagem, as suas feridas, as roupas, o 

cíngulo para assegurar a sua prosperidade e a de seus animais, a proteção por um ano, a 

cura de uma enfermidade, a força para superar uma dificuldade ou aceitar uma 

desgraça. Afirmam esses fiéis que basta tocar a imagem para que a pessoa fique curada. 

É o sofrimento, a agonia e a morte do Cristo representado na imagem com as feridas e a 

torturante cruz que aproximam o romeiro das suas próprias feridas e cruzes cotidianas. 

Ao passar por baixo dos andores da imagem, formando o sinal de uma cruz, acreditam 

que terão saúde e vida por mais um ano. Não passar pode significar doença ou morte. 

Apela-se ao Senhor dos Passos a título de profilaxia e de terapia. Também beijam as 

imagens e suas vestes, acendem velas, fazem orações, queimam fogos de artifício, 

deixam oferendas e agradecem ou pedem graças.  

 

4.5 O DEPÓSITO DAS PROMESSAS 

 

        Na noite da transladação, antes e depois da procissão realiza-se o “depósito”, ou 

seja, a entrega de promessas pela maior parte dos fiéis. Alguns deles são exibidos 

durante o trajeto e serão deixados ao término desse ato na igreja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Romeiros depositando promessas no museu e na Igreja Senhor dos Passos. 

Fonte: Pereira, Lúcia Maria, 2010. 
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        Diante da Matriz, as vestes penitenciais são atiradas pelos romeiros contra a 

imagem encerrada dentro da caixa roxa ou são na igreja (Figura 13). O despojamento 

das vestes penitenciais marca o momento final do sacrifício do romeiro ou do 

pagamento de sua promessa, é o fim do seu rito penitencial. Sobre a imagem encerrada, 

jogam simbolicamente suas doenças, seus fardos, sofrimentos, preocupações, angústias, 

desesperanças e aflições, uma terapia e uma profilaxia que se realizam.   

           O rito da deposição de promessas, sobretudo na Igreja Senhor dos Passos, é uma 

forma de testemunhar o triunfo sobre o sofrimento e a doença e representa uma 

demanda profilática marginal em relação à medicina oficial. Expressa, também, uma 

forma de se relacionar com o plano da salvação, com o sagrado ou com o que dele faz 

lembrar – é um contato para solicitar ou agradecer uma graça. Na figura 15, uma 

senhora deposita uma promessa sem fazer qualquer oração, retira de dentro de uma 

sacola plástica a perna de madeira e a coloca sobre outras já depositadas, 

provavelmente era promessa de outra pessoa, enquanto que exibe a outra que a 

representa, um pequeno corpo de madeira, talvez representativa de suas dores 

corporais, ela não o disse. Já o romeiro ajoelhado fez uma contrita oração, estava suado 

e muito concentrado na prática da “desobriga”, depositou uma mecha de cabelo sem 

dizer palavra alguma, mas longa e silenciosamente fez uma oração. Queda de cabelos 

(alopecia)? Doença na cabeça? Doença no corpo?  

        Ambos estavam dentro do museu; o último – ou o senhor na cadeira de rodas, 

conduzido no trajeto do cortejo por uma mulher mais jovem – talvez uma cuidadora –; 

esse, ao estar diante da imagem milagrosa encerrada, em frente da Igreja Matriz, toma 

nas mãos uma pequena perna esculpida em madeira e a esfrega pelas pernas 

imobilizadas sobre a cadeira num gesto evidentemente mágico-religioso, possivelmente 

por acreditar ser possível transferir para o objeto a doença que tornou suas pernas 

imóveis e, a seguir, entrega à mulher que leva o objeto sagrado até um dos 

organizadores, o qual o recolhe para dentro da Igreja Matriz.  

        Esses três gestos nos fazem perceber que a promessa introduz uma nova ordem 

entre o pedido humano e a aquiescência divina, pois reforça a fé do crente e expressa o 

poder da divindade, mas também é um aspecto do comportamento do doente em 

relação à doença e à medicina. Esses romeiros valem-se dos aparatos médicos, das suas 

ferramentas, contudo depositam a crença na cura no poder de Senhor dos Passos – seu 

protetor divino. Ao lerem a doença com outra visão, os romeiros a exprimem com outra 

linguagem – gestos palavras e coisas – à qual associam um discurso religioso e uma 



 71

prática de ascetismo místico ou mágico-religioso. A promessa expressa uma 

necessidade de falar da doença e da cura através de orações e atos. 

        A promessa, termo nativo para esses objetos sagrados, eles traduzem, através de 

signos, palavras e coisas que expressam o discurso sobre a doença, uma linguagem 

codificada do desejo ou do fato de o romeiro ter vencido o sofrimento, uma linguagem 

simbólica que representa a cura sonhada, imaginada e espiritualizada por ele. Referem à 

atitude do homem diante da vida e representam uma situação vivida; refletem 

“sentimentos ou desejos”; expressam a “subjetividade do doente”; expressam um 

pensamento “comum”, “não científico”, um pensamento “mágico-religioso”, uma 

expressão de “mal e desgraça”. A perna foi curada, segundo creem, pelo “médico dos 

médicos”, o Cristo, ou é expressão do desejo de que Ele a cure. A pequena escultura da 

perna esculpida em madeira pertencente ao cadeirante, assim como suas práticas de 

cura mágico-religiosas diante da imagem que acredita sagrada, confirmam que a 

medicina popular e a religião popular utilizam a mesma linguagem simbólica. Como 

documento, linguagem e discurso, a promessa aborda a relação privilegiada da doença 

com o sagrado e da doença com o social. Ela representa uma expressão do “campo do 

doente”, mas também do “campo sociomédico”, pois a doença está além da 

fisiobiologia e da anatomopatologia. Expressa também o campo profilático da religião e 

o caráter abrangente da percepção de doença e da cura pela medicina popular 

(LAPLANTINE, 2004). 

        As imagens da figura 16 que se segue sugerem relações de afinidade e de 

solidariedade entre os romeiros e deles com a sagrada imagem – mimetizam seus corpos 

ao Cristo sofredor, ou se penitenciam pelo luto. Esses laços com a imagem vão se 

formando desde muito cedo como se pode perceber pela presença das duas crianças 

trajando roxo; mas esses laços com a imagem e entre os devotos se perpetuam no 

tempo, com o passar dos anos, e é identificado entre as duas amigas idosas, devotas 

desde a juventude; já os dois meninos presenciam a ação de “desobriga” da mãe e 

também trajam vestes penitenciais, assim aprendem com ela desde cedo a participar da 

devoção; a família devota, matizada de roxo, aponta emocionada os seus agraciados, 

dentre eles os dois mais novos – lágrimas inundam as memórias das grandes graças 

alcançadas, silêncio e emoção avivam a face dos milagrados, as palavras não poderiam 

exprimi-las. Mãe, filhos, netos, nora, genro e amiga – a cada ano, um novo membro 

vem agradecer e rogar por novas bênçãos. Uma fala das duas antigas devotas é 

suficiente para perceber o poder da imagem – “são infinitas graças, muitas, muitas 
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bênçãos, minha filha” –. Nelas vislumbro a fidelidade da fé e a memória dos tempos 

passados e, nas pequenas devotas, identifico a perpetuação da crença através da 

caminhada de fé que se inicia nos primeiros, pequenos e trôpegos passos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 – Romeiros durante a procissão de Senhor dos Passos. 

Fonte: Pereira, Lúcia Maria, 2010. 

 

        A promessa e as práticas rituais de cura vistas na procissão confirmam que a 

doença é um fenômeno social, é produto de todos e de todas as idades e não de 

especialistas. Corroborando o que Laplantine (2004) diz, ao aproximar o que é “lido de 

fora”, no campo do médico – os diagnósticos, prognósticos e os recursos terapêuticos – 

ao que é experimentado “de dentro”, no campo do doente – o sofrimento e a 

consciência da sua morbidez, os laços familiares e de solidariedade dos quais necessita 

para reorganizar seus ritmos de equilíbrio, as crenças que sustentam a existência, o 

romeiro pode reagir ao que parece nocivo, indesejável e desordenado. A vitória que ele 

comemora com o Senhor dos Passos representa a vitória sobre o sofrimento – 

simbolizado na promessa.  
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4.6 A PROCISSÃO DO ENCONTRO  

 

 

        A procissão do encontro, o ápice, ocorre no fim da tarde do domingo. Uma 

multidão de fiéis se aglomera em torno da imagem de Senhor dos Passos, que se 

encontra dentro da Igreja Matriz ou se espalha por toda praça em frente. O cortejo se 

forma diante da imagem, tendo à frente o bispo e seu cerimoniário, o pároco e, a seguir, 

um pálio conduzido por seis coroinhas, que abriga a custódia – peça de ouro ou prata 

em forma de raio preso a uma base que contém, no centro, a relíquia de um mártir, 

santo ou o fragmento da cruz de Cristo [como nesse caso particular] levada por um 

diácono permanente ou diácono temporário47, seguem atrás, por ordem, ministros da 

Eucaristia, coroinhas, religiosas e fiéis.          

        Nesse cortejo do domingo, a imagem parte da Matriz em direção à sua igreja de 

origem (ver o trajeto do cortejo no APÊNDICE B, p.137, observar linha tracejada de 

roxo). Saindo pela lateral esquerda da Matriz, contorna a praça à direita, onde ocorre o 

“primeiro Passo” na frente do sobradinho ao lado da Ladeira da Poesia, na casa da 

senhora Marita Santana, e segue pela Rua Frei Santa Cecília até a Praça São Francisco 

em direção ao antigo prédio Sede do Governo Estadual, hoje Museu Histórico de 

Sergipe.        

        O cortejo de Nossa Senhora das Dores sai no mesmo momento da Igreja Senhor 

dos Passos, tendo à frente a cruz processional, que abre a procissão e toma a direção da 

Rua Pereira Lobo (ver o trajeto do cortejo no APÊNDICE B, p.137, observar linha 

tracejada de vermelho). De lá, segue até à Rua João Bebe Água, entra à direita, segue 

até a antiga Rua do Sol ou Rua Professor Leão Magno Brasil e dobra à esquerda, na 

direção da Praça São Francisco. Antes de entrar na praça, o andor com a imagem é 

colocado sobre os cavaletes, enquanto aguarda o momento do sermão, que a introduz na 

praça. À frente da imagem de Nossa Senhora das Dores, segue uma jovem trajando 

vestimenta semelhante à da imagem, é a Verônica.  

        Os Passos ocorrem diante de determinadas casas, que, por tradição, recebem um 

pequeno altar sobre o qual é colocado o ícone com a representação de cada Passo. O 
                                                
47 Diácono, em grego, significa «servidor». O diaconado permanente, que se tinha perdido por volta do 
século IX e que agora se estabeleceu, podem-no receber também os casados. A sua veste própria é a 
túnica, com a estola cruzada do ombro esquerdo, e a dalmática, sobretudo em celebrações mais solenes. 
Conforme, Dicionário Elementar de Liturgia de José Aldazábal, disponível em 
http\\www.dicionarioweb.com.br\liturgia.html. Acesso em: 31 mai. 2001. 
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ícone é incensado, e o diácono, voltando-se para os ministros consagrados e demais 

fiéis, faz o sinal da cruz com a relíquia santa. A seguir, o coral recita o primeiro 

versículo em português, e, logo após, os músicos executam o primeiro moteto48 e, em 

latim, o coral canta: 
“Et recordatus est Petrus verbi Jesu quod dixerat prius quam gallus 

cantet ter me negabis et egressus foras, et egressus foras flevit amare49”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Incensação, bênção e canto do Primeiro Passo.  

Fonte: Cavalcante, Rildo Siqueira, 2010. 

 

        O primeiro Passo (figura 17, logo acima), é Jesus no Horto das Oliveiras. Diante 

do ícone sobre o pequeno altar, forma-se um semicírculo. À frente desse, está o diácono 

                                                
48  Versículo da Bíblia musicado para a liturgia (ver ANEXO A, p.138). 
 
49 E Pedro recordou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante, três vezes me negarás. E, saindo, 
chorou amargamente (Jo 13, 38).  
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permanente50, que veste o véu umbral roxo – pano que cobre os ombros do ministro 

enquanto concede a bênção eucarística –, ele tem nas mãos o relicário, a custódia com a 

relíquia santa. O diácono é ladeado pelos coroinhas, um está portando a naveta – 

pequeno recipiente que contém o incenso e que tem a forma de uma nave pequena –, e 

outro carrega o fumegante turíbulo51 usado para incensar o Evangelho, os ministros da 

celebração e a assembleia nas solenidades. Após o canto, retorna o silêncio, e o cortejo 

segue lento adiante até a próxima parada. 

        Ao chegar à Praça São Francisco, acontece o momento mais esperado pelos 

romeiros: o “encontro” das duas imagens. Na praça, acontece o Sermão do Encontro, 

que tematiza a palavra proclamada no Evangelho do dia, o qual, nesse segundo domingo 

da Quaresma retrata, os episódios do Monte Tabor, que se referem à Transfiguração de 

Jesus52. Esse momento – o “encontro” – descreve a passagem bíblica em que Maria, e 

outras discípulas, encontram Jesus no caminho do Calvário. A multidão aguarda ansiosa 

o “encontro” e a pregação. O momento é o ápice da liturgia de Passos e leva a multidão 

a se emocionar com o pregador, que em 2010 foi o bispo auxiliar de Aracaju, Dom 

Henrique Soares da Costa, cujas palavras, consideradas inspiradas pelos participantes, 

ressoam na praça onde se aglomeram os fiéis.  

        Ao sinal do pregador, entra na praça a mãe do Nazareno, saindo do beco ao lado do 

Museu Histórico de Sergipe. Ao final do sermão, ecoa pungente, sob o cair da tarde, um 

lamento piedoso, o lúgubre “Canto da Verônica53”. Sobe ao púlpito a jovem que 

                                                
50 Os diáconos constituem o grau inferior da hierarquia ministerial na Igreja, ao serviço dos presbíteros e 
dos bispos. Recebem a imposição das mãos não para o sacerdócio, mas para o ministério.  Já o diácono 
temporário é celibatário e está em vias de ser ordenado sacerdote. Conforme Dicionário Elementar de 
Liturgia, de José Aldazábal, disponível em http\\www.dicionarioweb.com.br\liturgia.html. Acesso em: 31 
mai. 2001. 
 
51 Ao incenso, chama-se, em latim, thus, thuris ou tus, turis. Daí vem a designação de “turíbulo” dada ao 
incensário, e a de “turiferário” dada ao ministro encarregado de transportá-lo. Usado também nas 
procissões de entrada e do Santíssimo Sacramento, é munido de carvão incandescente para queimar a 
resina de que é feito o incenso. Conforme Dicionário Elementar de Liturgia, de José Aldazábal, 
disponível em http\\www.dicionarioweb.com.br\liturgia.html. Acesso em 31 de mai. 2001. 
 
52 Suas vestes se tornaram resplandecentes diante de Pedro, Tiago e João. Para os evangelistas Mateus 
(Mt 17, 2) e Marcos (Mc 9, 2), prefigura a ressurreição de Jesus Cristo, para o evangelista Lucas (Lc 9, 
29) ele recebe a revelação sobre a partida, a morte. Segundo Bíblia de Jerusalém, 2003, p.1735, 1772 e 
1805. Referência encontrada a partir do verbete transfigurar, conforme CHAVE BÍBLICA, 2009, p.480. 
 
53 Verônica é uma palavra composta latina – vera icona, uma forma latina do grego ícone, que significa 
verdadeira imagem, e se refere à imagem impressa em sangue sobre o lenço da mulher que enxugou a face 
do Cristo quando se dirigia para a morte. A Bíblia não se refere a essa mulher, apenas a Tradição Católica 
lhe faz referência. Entrevista com o Padre Francisco de Assis de Souza. 20 de agosto de 2011. 
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personifica Verônica. Abrindo lentamente o lenço que traz a face ensanguentada do 

Cristo, a jovem canta o triste lamento, fecha novamente o lenço e se retira em silêncio:  
“Ó vos omnines qui transitis per viam, attendite et videte si est dolor 

similis dolor meus54”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Sermão do Encontro e Canto da Verônica. 

Fonte: Cavalcante, Rildo Siqueira, 2010.  
 

       Sob o efeito do sermão e das tristes notas do Canto da Verônica, seguem dali, as 

duas imagens, tendo à frente o Nazareno, e, logo atrás, sua dolorosa Mãe. Adentram 

ambas as imagens pela Rua Ivo do Prado em direção à Matriz, onde acontece o terceiro 

Passo na casa de Maria Lobão, nº 25. Em seguida, o cortejo descendo à esquerda pela 

Rua Tobias Barreto e, tomando à esquerda, novamente segue pela João Bebe Água até a 

casa nº 110, onde acontece o quarto Passo em frente da casa da senhora Maria do 

Carmo55. Segue adiante até a Rua do Sol, hoje Rua Professor Leão Magno Brasil, onde 

                                                
54 Oh, vós todos que passais pelo caminho, prestai atenção e vede se existe dor igual à minha dor (Lm 1,12).  
 
55 A senhora que perfuma as imagens de Nossa Senhora das Dores e de Senhor dos Passos. 
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toma à direita. Ao chegar à antiga Rua das Flores, acontece o quinto Passo, diante da 

casa nº 149, da senhora Cezaltina Garcez, e o sexto Passo, em frente à casa nº 48, do 

senhor José Almeida Lima56. Prossegue o cortejo até chegar à rua lateral da Igreja 

Senhor dos Passos e, na esquina da Rua Pereira Lobo, acontece o sétimo Passo diante da 

casa da senhora Miralda Prado, nº114. Por fim, diante da igreja, na Praça Senhor dos 

Passos, são posicionados sobre os cavaletes os dois andores com as duas imagens. É 

celebrada a missa campal57 que encerra a procissão. Ao fim, os romeiros retiram as 

flores e folhagens que ornamentam as imagens e voltam para suas casas e suas cidades.       

           As imagens, então, são recolhidas à Igreja Senhor dos Passos, e lá, permanecem à 

frente do altar-mor, em seus respectivos andores, por mais três semanas até o fim do 

ciclo de sete semanas do ofício a Senhor dos Passos. No sábado seguinte à sétima noite 

do ofício, a imagem de Senhor dos Passos é levada de volta para o nicho do altar-mor, 

onde permanece durante o ano inteiro; e a imagem de Nossa Senhora das Dores volta a 

ocupar um dos altares laterais da igreja. 

          Considerando-se os elementos aqui apresentados, a procissão de Senhor dos 

Passos é uma expressão de culto negativo, um sistema formado por um conjunto de 

ritos ascéticos, que objetivam efetivar a separação entre os seres sagrados e os seres 

profanos, isolando e demarcando as fronteiras que separam o mundo sagrado do mundo 

profano (DURKHEIM, 2003).  

       As práticas rituais que acabamos de descrever, além de serem uma expressão do 

catolicismo popular, são também práticas da medicina popular que demonstram as 

relações privilegiadas entre a medicina e religião, a doença e a sociedade. O culto a 

Senhor dos Passos é uma cerimônia religiosa de dimensão profilática e terapêutica. Do 

ponto de vista da Antropologia médica é uma terapia popular que se exprime através de 

um discurso religioso.  

        Laplantine (2004, p.214) considera etnocêntrica e questiona a pertinência 

científica da divisão de objetos originários da Antropologia médica ou da religiosa e 

propõe uma epistemologia da pluridisciplinaridade que articule conhecimentos 

temáticos e o esclarecimento sucessivo num duplo procedimento diferenciado com 

relação ao mesmo fenômeno. Todo fenômeno ostensivamente religioso ou 
                                                                                                                                          
 
56 O senhor José Almeida Lima fazia parte da Associação Nossa Senhora do Carmo, da cidade de São 
Cristóvão, e foi o último zelador dos ex-votos do Carmo antes da chegada dos frades carmelitas.  
 
57 Essa missa foi acrescentada há poucos anos à liturgia de Passos. Também se observa breves 
modificações no rito descrito em 1920 por Serafim Santiago no Anuário Cristovense. 
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declaradamente médico é sempre “um fenômeno social total” e demanda 

esclarecimentos de vários procedimentos sucessivos da Antropologia médica, religiosa, 

política e econômica. Não existem práticas puramente “médicas” ou puramente 

“mágico-religiosas”, mas no máximo, recursos distintos. Estamos quase sempre em 

presença dos dois níveis interpretativos interligados: uma interpretação dos processos 

etiológico-terapêuticos e outra do sentido e do porquê da doença; uma relação 

privilegiada da doença e do sagrado e da doença com o social. 

        O rito de Passos demarca um território de ação do sagrado, o cortejo passa por 

certas ruas e praças e define uma área geográfica de imunidade, o que assegura um 

suprimento de força e saúde, esse acréscimo de energia de que se vai precisar durante o 

ano. Ir à procissão de Passos é tomar as precauções para conservar a força de trabalho, 

fertilizar as colheitas, garantir as safras, impedir as calamidades, garantir a saúde dos 

animais e das pessoas, reparar e repor o que havia se perdido, adquirir o que se deseja e 

consertar um caminho, aplacar um sofrimento ou diminuir uma dor. Ao participar da 

procissão, o romeiro se inscreve numa perspectiva de resistência e de mudança social. 

         Nos ritos ascéticos praticados na procissão de Passos encontram-se os dois 

interditos fundamentais: o tempo sagrado da ação é triste, a procissão é triste e, como 

disse Durkheim (2003), é uma festa consagrada ao luto e à penitência – a Quaresma; e o 

espaço – a Igreja Senhor dos Passos – são propícios para rememorar o martírio do 

Cristo e penitenciar o corpo para torná-lo sagrado. Os ritos ascéticos incitam a 

realização de unções, purificações, bênçãos ou mutilações e mortificações, e a dor é a 

condição necessária ao ascetismo místico, pois visa vencer a natureza vista como algo 

profano. Assim, os romeiros de Passos fazem peregrinação, andam descalços ou de 

joelhos, rolam o corpo pelo chão e carregam cruzes nos ombros. 

        O martírio e o sofrimento de Jesus é sua motivação principal. As imagens dos Sete 

Passos e os hinos do ofício lembram dos castigos corporais, humilhações e vilipêndios; 

o sangue e a dor das chibatadas, as feridas; a nudez; a cruel coroa de espinhos; o falso 

cetro e o constrangimento; a pesada cruz; e o longo caminho da agonia; os cravos e a 

lança atravessada no peito; o fel amargo e a agonia da morte. O sacrifício religioso é 

uma aliança com Deus, pois o dar não se constitui num ato desinteressado, mas 

estabelece uma relação, um sistema de valores, que nesse caso, relaciona castigo e 

recompensa.  
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5. AS PALAVRAS E AS COISAS 

 

“[...] não existem práticas puramente “médicas” ou puramente “mágico-religiosas”, mas 

no máximo, recursos distintos [...]” 

 

(Laplantine, François. Antropologia da Doença. 

Tradução Walter Lellis Siqueira. São Paulo: 

Martins Fontes, 2004, p.217). 

 

        A troca religiosa com o Senhor dos Passos se evidencia nas penitências, mas 

também nas dádivas (promessas, bilhetes ou rezas) e nas dívidas (votos), o que permite a 

comunicação entre homens, sua intersubjetividade, sua sociabilidade e revela que trocar é 

mesclar almas, como veremos a seguir. A deposição das promessas pelos romeiros na 

Igreja de Senhor dos Passos é um dos componentes rituais da procissão de Passos. 

Adentremos o recinto e vejamos o que esses objetos e palavras expressam. 

        O salão das promessas da Igreja Senhor dos Passos abrigava, até 2010, 6.402 

objetos tratados como sagrados58 conforme mostra a Tabela 1 a seguir. A natureza deles é 

bastante heterogênea. O acervo inclui: rolo de fio elétrico, casinha de palitos de picolé, 

luva de recém-nascido, cigarro, punhado de terra, cabeça oca feita de parafina, sandália 

de couro empoeirada, aparelho ortopédico, caixa de fogos de artifício, foto de um 

bezerro, coração de gesso, boizinho de barro, pacote de velas, flores de plástico, imagem 

de São Jorge, mecha de cabelo, pedaço de fita, pequeno brinco de bijuteria, coroa de 

espinhos, tênis de criança usado, máscara de ferralheiro, volante de carro esculpido em 

madeira, perna desenhada em papelão, pulmão feito de massa de biscuit, violão, bilhete 

para Nossa Senhora, barriga grávida feita em madeira, mama de cimento, lápis, terço 

quebrado, moto de brinquedo, almofada de pelúcia vermelha em forma de coração, cruz, 

porrão, livro de madeira, pé de pedra, dente cariado, resultado de exame, mecha de fios 

da cauda de um cavalo, pequenas pedras extraídas do rim, carrinho de madeira, pente, 

toalha de rosto bordada para Senhor dos Passos, curativo de umbigo de recém-nascido, 

pé de vaca esculpido em madeira, boneca de plástico, cartão de visitas, cópia de processo 

judicial, diploma escolar, fotografia 3\4, carteira de identidade, roupa usada, perna feita 

de isopor, desenho do cérebro, exame de raios-x de tórax, carteira de trabalho, fotografia 

de uma casa, escultura de prata dente cariado... 
                                                
58 Em agosto de 2008, reorganizei as promessas de São Cristóvão e encontrei 3.768 objetos, que foram 
enumerados e fotografados. O mesmo procedimento foi feito até 2010.  
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        No rito de Passos, cada atitude devocional, hino, o toque do sino, canto, prece ou 

promessa ocupa seu lugar e exige uma classificação presente nos sistemas simbólicos. 

Utilizando resíduos culturais – palavras, memórias, experiências, objetos, imagens –, o 

romeiro devoto do Senhor dos Passos reordena, incansavelmente, século após século, os 

acontecimentos e lhes atribui um sentido. Obrigado a adequar-se à história contida nos 

pedaços de cultura de que dispõe, como um bricoleur, o romeiro desenha o mosaico de 

signos que é o Museu dos ex-votos de São Cristóvão. Essas promessas confirmam que o 

pensamento mágico-religioso encontrado na procissão de Passos opera por meio de 

signos – uma prática significante que produz linguagem e sentido. As promessas 

confirmam sua origem social, como se percebe na vasta tipologia – trata-se de signos que 

nos dizem sobre a sociedade dos romeiros, como pensam e também como são, quais as 

suas necessidades e angústias. 

        O devoto do Senhor dos Passos não o procura porque ele provou ser eficaz, mas 

porque acredita nele de antemão e faz parte de uma sociedade (Igreja) que acredita nele. 

A fé no poder da imagem milagrosa do Senhor dos Passos se sustenta por uma crença 

coletiva e secular, numa atitude do grupo que se perpetua de geração em geração. 

Nenhuma escultura de um pé, mecha de cabelo, coroa de espinho, prece, vela acesa ou 

fotografia tem algum poder sobre a realidade pelas suas propriedades intrínsecas: o rito 

de Passos é que lhes atribui essa eficácia. Como sistema simbólico, a Procissão de Passos 

assim como a entrega de promessas é uma construção coletiva e, pela quantidade e 

variedade de promessas entregues ao Senhor dos Passos, pode-se imaginar infinitas 

associações que o romeiro usa para produzir a assimilação entre a promessa e a coisa, 

pessoa ou animal representado. Ele determina uma direção para a associação e retém os 

elementos que foram simbolicamente usados para produzir a assimilação: a cor, o peso, a 

função, o tamanho, o cheiro, etc.  

        Valendo-me da tríade em nível de secundidade proposta por Charles Sanders Peirce, 

ou seja, a relação do signo com seu objeto dinâmico, é possível classificar essas 

promessas encontrados no Carmo em três blocos distintos: ícone, índice e símbolo. 

Entretanto, essa classificação visa simplesmente demonstrar a relação da doença com o 

social, um aspecto abrangente das terapias populares, a totalização homem-natureza-

cultura conforme foi proposto por Laplantine (2004).  

        As tabelas 1, 2 e 3, a seguir, apresentam a tipologia, bem como as respectivas 

quantidades de promessas presentes no museu até 2010. 
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TABELA 1. Promessas presentes no Museu dos ex-votos de São Cristóvão até 2008. 

 

ÍCONES                                                                                                                  TOTAL            2.715 

1. Esculturas antropomorfas                                                                                 TOTAL            2.686  

1.1 Esculturas de madeira            

                                                                                 Pé                                           1.274 

                                                                                 Cabeça                                      428  

                                                                                 Mama                                         24  

                                                                                 Coração                                      42  

                                                                                 Mão                                           382 

                                                                                 Olho                                               1  

                                                                                 Pulmão                                          2 

                                                                                 Estômago                                       2 

                                                                                 Rins                                                2 

                                                                                 Orelha                                            3 

                                                                                 Corpos                                          30 

                                                                                 Barriga                                         35  

                                                                                 Coluna                                            1 

                                                                                                                                   TOTAL           2.226 

1.2 Esculturas de cerâmica  

                                                                                Pé                                                   14 

                                                                                Cabeça                                           90  

                                                                                Mama                                            18  

                                                                                Coração                                         10 

                                                                                Mão                                                  1 

                                                                                Olho                                                 8 

                                                                                Coluna                                             1 

                                                                                Corpo                                              6  

                                                                                Rins                                                 8 

                                                                                                                                  TOTAL               156 

1.3 Esculturas de parafina                                                           

                                                                                Pé                                                  35 

                                                                                Cabeça                                          39  

                                                                                Mama                                             4  

                                                                                Mão                                               12                                                                                                                            

                                                                                Coração                                          1  

                                                                                Pescoço                                           6                                                                                                                             

                                                                                                                                  TOTAL                97 

                                                                                                                                                     Continua...                                                                                                                  
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1.4 Esculturas de plástico                                                                                                                                                  

                                                                                Pulmão                                           2                                                                           

                                                                                                                                  TOTAL                  2 

1.5 Esculturas de gesso  

                                                                                Pé                                                  97                 

                                                                                Cabeça                                          63                                                                           

                                                                                Mão                                                6  

                                                                                Mama                                             9  

                                                                                Coração                                          5 

                                                                                Pulmão                                           1 

                                                                                Corpo                                             2 

                                                                                                                                  TOTAL              183                                                                                                       

1.6 Esculturas de pano 

                                                                                Coração                                         5 

                                                                                                                                  TOTAL                  5 

1.7 Esculturas de pedra  

                                                                                Pé                                                   3 

                                                                                Cabeças                                         6 

                                                                                Coração                                         3 

                                                                                                                                  TOTAL                12 

1.8 Esculturas de prata  

                                                                                Pé                                                   3 

                                                                                Coração                                         1  

                                                                                Dente                                             1 

                                                                                                                                  TOTAL                  5 

2. Esculturas de casas, carros e animais e outros 

                                                                                Carro de Madeira                        1  

                                                                                Volante de carro, de madeira      1  

                                                                                Casas                                            15  

                                                                                Papagaio                                        1 

                                                                                Galinha                                          1 

                                                                                Cavalo                                            2  

                                                                                Boi                                                  6  

                                                                                Cachorro                                        1  

                                                                                                                                                      

                                                                                Livro de madeira                           1 

                                                                                                                                   TOTAL                29 

                                                                                                                                                     Continua...                                                                                                
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ÍNDICES                                                                                                                   TOTAL              934             

                                                                                                                               além das roupas usadas                                                                                                       

1. Fotografias de pessoas, casas, motos, plantações, animais, etc.                         390                               

2. Objetos ligados ao doente                                                                                                                                                       

                                                                                Aparelho ortopédico                       2                                                                                  

                                                                                Violão                                               1 

                                                                                Porrão de barro                              1 

                                                                                Pilão de madeira                             1 

                                                                                Barraca de feira em miniatura      1  

                                                                                Fitas                                              282 

                                                                                Roupas usadas                                 – 

                                                                                                                                    TOTAL             288 

                                                                                                                               além das roupas usadas 

3. Pedaços do corpo humano   

                                                                                 Mechas de cabelo humano         253 

                                                                                 Pedra de rim                                   2  

                                                                                 Curativo de umbigo de bebê         1 

                                                                                                                                    TOTAL             256 

SÍMBOLOS                                                                                                               TOTAL             119 

                                                                                           além de pacotes de velas e vestes penitenciais                                                                                           

1. Objetos devocionais                                                                                              TOTAL               80                             

1.1 Esculturas de santos                                                                                                       

                                                                                 Nossa Senhora Aparecida             1 

                                                                                 Nossa Senhora da Conceição        2  

                                                                                 Nossa Senhora de Fátima              1 

                                                                                 N. S. do Perpétuo Socorro             2 

                                                                                 Nossa Senhora do Bom Parto       1 

                                                                                 Nossa Senhora das Graças            1  

                                                                                 Santa Ceia                                       1  

                                                                                 Sagrada Família                             1  

                                                                                 Jesus Crucificado                           1  

                                                                                 Coração de Jesus                            1 

                                                                                 São Jorge                                         1  

                                                                                 São José                                           2  

                                                                                 Santo Antônio                                 1 

                                                                                 São Lázaro                                      2 

                                                                                 São Cosme e São Damião              1  

                                                                                                                                                     Continua... 
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                                                                                 Frei Damião                                    1                                                                                                     

                                                                                 Santo Expedito                               1 

                                                                                 São Sebastião                                  1                                                                                                                             

                                                                                 Padre Cícero                                   2  

                                                                                 Senhor dos Passos                          4  

                                                                                 Santa Luzia                                     4                                                                                                                             

                                                                                 Santa Bárbara                                2                                                                                                                             

                                                                                 Santa Teresinha                             1  

                                                                                 Anjo                                                 1 

                                                                                                                                    TOTAL                36 

1.2 Terços                                                                                                                      20  

1.3 Cruz                                                                                                                         18  

1.4 Coroas de espinho                                                                                                    4 

1.5 Feixes de lenha                                                                                                          2 

1.6 Vestes penitenciais                                                                                                    – 

1.7 Pacotes de velas                                                                                                        – 

2. Bilhetes                                                                                                                       39                                                                                                                           

                                                                                                                               
                                                                                                                           TOTAL GERAL    3.768 
                                                                                 além de velas e roupas usadas e vestes penitenciais                                                                          

                                                                                                                              
Fonte: PEREIRA, Lúcia Maria, 2008.                                                                                                                 
                                                                                      
 
     
        Os objetos presentes no museu até 2008 não permitiam identificar o ano de 

deposição. Também era costume descartar alguns tipos de objetos como bilhetes, 

fotografias, mechas de cabelos humanos, roupas e calçados usados, vestes penitenciais, 

cadernos escolares, gesso ortopédico, etc., embora o descarte naquele ano ainda não 

tivesse acontecido. Os dados da Tabela 1 revelam que 72,05% das promessas existentes 

no museu até 2008 eram ícones, principalmente as esculturas antropomorfas. Entre os 

ícones, há predominância das esculturas antropomorfas 98,93%, o que confirma a forte 

ligação da representação com a doença e com o corpo. As tradicionais esculturas de 

madeira representam 81,98% do total de ícones, em que predominam pés (57,23%), 

cabeças (19,22%) e mãos (17,16%) de madeira, um indício da ligação com o trabalho 

rural. Destacam-se entre os índices as fotografias (41,75%), as fitas (30,19%) e cabelos 

(27,08%). Entre os símbolos, as imagens de santos predominam (30,25%); entretanto, 

as vestes penitenciais e as velas somariam números muito mais expressivos, embora não 

tenham sido catalogados. O número de bilhetes é inexpressivo, pois eram queimados.  
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TABELA 2. Promessas depositadas durante a procissão de Senhor dos Passos de São Cristóvão e 
recolhidos no Museu dos ex-votos em 2009.  
 
ÍCONES                                                                                                                   TOTAL             239  

1. Esculturas antropomorfas                                                                                  TOTAL             224  

1.1 Esculturas de madeira              

                                                                                 Pé                                                 56 

                                                                                 Cabeça                                         31  

                                                                                 Mama                                            6 

                                                                                 Coração                                         4  

                                                                                 Mão                                              10 

                                                                                 Olho                                               1  

                                                                                 Língua                                           1 

                                                                                 Busto                                             4 

                                                                                 Corpos                                           2 

                                                                                 Membros inferiores                      2 

                                                                                                                                  TOTAL              117 

1.2 Esculturas de cerâmica  

                                                                                Pé                                                  27 

                                                                                Cabeça                                          27  

                                                                                Mama                                             1  

                                                                                Coração                                          2 

                                                                                Mão                                                 2 

                                                                                Olho                                                3 

                                                                                Coluna                                            1       

                                                                                Dedo                                               1 

                                                                                                                                  TOTAL                64 

1.3 Esculturas de parafina                                                           

                                                                                Pé                                                    7  

                                                                                Cabeça                                            7  

                                                                                Mama                                              2 

                                                                                                                                  TOTAL                16 

1.4 Esculturas de cimento 

                                                                                Pé                                                    2                                              

                                                                                Cabeça                                            1                                                                          

                                                                                                                                  TOTAL                 3                                                                                                                            

1.5 Esculturas de plástico                                                                                                                                                       

                                                                                Pé                                                    2  

                                                                                Cabeça                                           2 

                                                                                                                                                      Continua...  
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                                                                                Corpo (bonecas)                            5                                                                                 

                                                                                                                                  TOTAL                 9                                                                                                      

1.6 Esculturas de gesso  

                                                                                Pé                                                    1                 

                                                                                Cabeça                                           1                                                                                                                                                   

                                                                                Mão                                                1 

                                                                                                                                  TOTAL                 3                                                                                              

1.7 Esculturas de pedra  

                                                                                Pé                                                   2 

                                                                                Cabeça                                           2 

                                                                                Rim                                                1 

                                                                                                                                  TOTAL                 5 

1.8 Esculturas de pano 

                                                                                Coração                                         1                                                                            

                                                                                 Corpo                                            1  

                                                                                                                                  TOTAL                 2 

1.9 Esculturas de isopor  

                                                                                Pé                                                    1 

                                                                                                                                  TOTAL                 1 

1.10 Desenho de papel                            

                                                                                Olho                                                1 

                                                                                Vesícula                                          1 

                                                                                Cérebro                                          1 

                                                                                Orelha                                            1 

                                                                                                                                  TOTAL                 4 

4. Esculturas de casas                                                                                                   8 

5. Esculturas de animais                                                                                               7 

ÍNDICES                                                                                                                  TOTAL             554  

                                                                                                                                além das roupas usadas 

1. Fotografias de pessoas, casas, motos, plantações, animais, etc.                        267    

2. Objetos ligados ao doente  

                                                                                Pente                                               1 

                                                                                Toalhinha                                       1                                                                                                                            

                                                                                Calçados                                         4                                                                                                                            

                                                                                Roupas usadas                               –  

                                                                                Veste de anjo                                 1 

                                                                                Retalhos e tubo de linha roxa       1 

                                                                                Peças de bijuteria                         11 

                                                                                                                                                       Continua...                                                                                                         



 87

                                                                               Caderno escolar                              2 

                                                                               Lápis                                                1                                                                           

                                                                               Retrovisor de carro, de madeira   1                                                 

                                                                               Rolo de fio elétrico                          1 

                                                                               Capacete de ferralheiro                  1 

                                                                               Carteira de cigarros                        1 

                                                                               Gesso ortopédico                             1  

                                                                               Fitas                                                54 

                                                                                                                                  TOTAL                81 

3. Documentos e impressos 

                                                                              Exames laboratoriais                      2 

                                                                              Cópias de documentos                    4 

                                                                              Processos judiciais                           2 

                                                                              Matrícula escolar                             1 

                                                                              Diploma                                            1 

                                                                              Cartões de visita                              6 

                                                                                                                                  TOTAL                16 

4. Pedaços do corpo humano  

                                                                              Mechas de cabelo                         190 

SÍMBOLOS                                                                                                             TOTAL               170 

                                                                                           além de pacotes de velas e vestes penitenciais 

1. Objetos devocionais                                                                                              TOTAL                81 

1.1 Esculturas de santos                                                   

                                                                             Nossa Senhora Aparecida                1 

                                                                             Nossa Senhora da Conceição           1 

                                                                             São Jorge                                           3 

                                                                                                                                  TOTAL                  5 

1.2 Santinhos e orações                                                                                                16  

1.2 Terços                                                                                                                      21 

1.3 Cruz de madeira                                                                                                      1  

1.4 Coroa de Espinho                                                                                                    1 

1.5 Cíngulos                                                                                                                  37                                                                                                                           

1.6 Vestes Penitenciais                                                                                                  –    

1.7 Pacotes de velas                                                                                                       –     

2. Bilhetes                                                                                                                     89                                                                                                                           

                                                                                                                          
                                                                                                                          TOTAL GERAL        963  
                                                                                  além de velas e roupas usadas e vestes penitenciais                                                                          

Fonte: PEREIRA, Lúcia Maria, 2009.                                                                        
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         A Tabela 2 mostra que 93,72% dos ícones são de esculturas antropomorfas, 

demonstrando visível relação com a doença. Sendo que as esculturas antropomorfas de 

madeira somam 48,95% do total de ícones, em que prevalece o número de pés 

(47,86%), cabeças (26,49%) e mãos (8,54%) do total de esculturas de madeira. 

Entretanto, os índices, que eram descartados anteriormente, passam a representar 

57,52% das promessas catalogadas em 2009, enquanto os ícones são apenas 24,81%. 

Destaca-se, entre os índices, as fotografias (48,19%), cabelos (34,29%) e as fitas 

(9,74%) normalmente descartadas. Entre os símbolos, os bilhetes representam 52,35% e 

as imagens de santos (2,94%). Percebe-se que aumentou consideravelmente o número 

de bilhetes, os quais passaram a fazer parte do acervo, juntamente com as fitas. O 

fechamento do museu por um ano certamente repercutiu na representação. 

 
TABELA 3. Promessas depositadas durante a procissão de Senhor dos Passos de São Cristóvão e 
recolhidos no Museu dos ex-votos em 2010.  
 
ÍCONES                                                                                                                  TOTAL               423  

1. Esculturas antropomorfas                                                                                 TOTAL               414  

1.1 Esculturas de madeira              

                                                                              Pé                                                 125 

                                                                              Cabeça                                           34  

                                                                              Mama                                              5  

                                                                              Coração                                         10  

                                                                              Mão                                                29 

                                                                              Olho                                                 1  

                                                                              Lábio                                               1                                                                 

                                                                              Busto                                               2                                                                        

                                                                              Corpos                                            4                  

                                                                              Costela                                           1                                                                          

                                                                                                                                TOTAL                 212                                                                                 

1.2 Esculturas de cerâmica  

                                                                              Pé                                                  63 

                                                                              Cabeça                                         45  

                                                                              Mama                                             3  

                                                                              Coração                                          7  

                                                                              Mão                                               16                                                                         

                                                                              Olho                                                3                                                       

                                                                              Coluna                                            1  

                                                                                                                                                       Continua... 
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                                                                              Corpo                                              8  

                                                                              Nariz                                               1                                                                        

                                                                                                                                  TOTAL              147 

1.3 Esculturas de parafina                                                           

                                                                              Pé                                                    6 

                                                                              Cabeça                                          14  

                                                                              Mama                                             2 

                                                                              Mão                                                4  

                                                                              Coração                                          1  

                                                                              Costela                                           1 

                                                                              Orelha                                            1  

                                                                                                                                TOTAL                  29 

1.4 Esculturas de plástico 

                                                                              Pé                                                   2 

                                                                              Corpo (bonecas)                           2 

                                                                                                                                TOTAL                   4 

1.5 Esculturas de gesso  

                                                                              Pé                                                   5                 

                                                                              Cabeça                                           1                                                                                                                            

                                                                              Mão                                                1  

                                                                              Mama                                             1  

                                                                              Coração                                          1 

                                                                              Rins                                                2                                                                    

                                                                                                                                 TOTAL                11                                        

1.6 Esculturas de pano  

                                                                              Corpo                                             1 

                                                                                                                                 TOTAL                  1                                                                                                     

1.7 Esculturas de pano                                                                                                         

                                                                              Corpo                                              1 

                                                                                                                                  TOTAL                 1 

1.8 Esculturas de isopor 

                                                                              Mão                                                 1 

                                                                              Coração                                          1  

                                                                              Corpo                                              1 

                                                                                                                                  TOTAL                 3 

1.9 Desenho sobre acrílico  

                                                                             Cabeça                                             1  

                                                                                                                                 TOTAL                  1 

                                                                                                                                                       Continua...      
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1.10 Desenho sobre papelão                                   

                                                                              Pé                                                    2  

                                                                              Mão                                                 1                                                                        

                                                                                                                                  TOTAL                 3 

1.11 Desenho sobre papel 

                                                                              Pé                                                     1 

                                                                              Mão                                                 1 

                                                                              Olhos                                               1 

                                                                                                                                  TOTAL                 3 

2. Esculturas de casas, carros e animais e outros 

                                                                              Casas                                               4 

                                                                              Carro de Madeira                          2 

                                                                              Moto de plástico                             1 

                                                                              Cachorro de parafina                    1 

                                                                              Troféu                                             1 

                                                                                                                                  TOTAL                 9                                                                                                      

ÍNDICES                                                                                                                  TOTAL             917 

                                                                                                                             além das roupas usadas 

1. Fotografias de pessoas, casas, motos, plantações, animais, etc.                      475 

2. Objetos ligados ao doente 

                                                                              Calçados                                         8 

                                                                              Sapatos de bebê                             3 

                                                                              Roupas de bebê                             3 

                                                                              Lenço de cabelo                             1 

                                                                              Toalha bordada                             1 

                                                                              Sementes                                        3 

                                                                              Punhado de terra                          3 

                                                                              Tubo de linha                                1 

                                                                              Régua de madeira                         1 

                                                                              Cajado                                            1 

                                                                              Roupas usadas                              – 

                                                                              Chaveiro                                         1   

                                                                              Anel                                                 1 

                                                                              Pulseiras                                         2 

                                                                              Colar                                               1 

                                                                              Tiara                                               1 

                                                                              Diadema                                         1                                                                                                                            

                                                                              Embalagem de soro intravenoso  1 

                                                                                                                                                       Continua...        
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                                                                              Fitas                                            120               

                                                                                                                                TOTAL                 153 

3. Documentos e impressos     

                                                                              Carteiras de identidade                3  

                                                                              Carteiras de estudante                 2 

                                                                              Currículo                                       1 

                                                                              Exames laboratoriais                    4 

                                                                              Cartão de visita                             4 

3. Pedaços do corpo humano   

                                                                              Mechas de cabelo humano       274                                                                                            

                                                                              Dente                                              1                                    

                                                                                                                                TOTAL                275 

SÍMBOLOS                                                                                                           TOTAL                331 

                                                                                        além de pacotes de velas e vestes penitenciais                                                                               

1. Objetos devocionais                                                                                          TOTAL                 102                                                                                     

1.1 Esculturas de santos                                                                                                       

                                                                              Nossa Senhora Aparecida           2 

                                                                              Nossa Senhora da Conceição      1  

                                                                              Santa Ceia                                     1 

                                                                              Jesus Crucificado                         1                                                                                                                             

                                                                              Coração de Jesus e Maria            1 

                                                                              São Jorge                                       1  

                                                                              São José                                         4  

                                                                              São Roque                                     1 

                                                                              São Lázaro                                    2  

                                                                              Santa Luzia                                   1  

                                                                                                                               TOTAL                   15 

1.2 Santinhos                                                                                                             37 

1.3 Flores                                                                                                                     2                                                                       

1.4 Cruz de madeira                                                                                                   5 

1.6 Coroas de espinho                                                                                               18 

1.7 Feixes de lenha                                                                                                      4 

1.8 Terços                                                                                                                    6 

1.9 Vestes penitenciais                                                                                                – 

1.10 Pacotes de velas                                                                                                   –                                                             

2. Bilhetes                                                                                                                 229 

                                                                                                                      TOTAL GERAL        1.671 

Fonte: PEREIRA, Lúcia Maria, 2010. 
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         O museu foi reaberto em 2009, antes da procissão, fato que ajudou a aumentar a 

representação, pois, visivelmente, há mais tipologias, mais variedade e maior 

quantidade de promessas ao se comparar aos que foram depositados em 2009. O 

número de bilhetes e fitas quase triplicou, e a quantidade de fotografias quase dobrou, 

assim como o total de promessas depositadas, sendo 25,31% ícones, 54,87% índices e 

0,61% símbolos, lembrando-se de que as vestes penitenciais e as velas não foram 

computadas. Permanece a predominância de pés, cabeças e mãos entre as esculturas 

antropomorfas (98,89% dos ícones), os quais também quase duplicaram em relação ao 

ano anterior. O total de índices quase duplicou em relação ao ano de 2009, destacando-

se as fotografias (51,79%), cabelos (29,88%) e as fitas (13,08%). Os bilhetes 

representam 69,18%, um aumento significativo em relação ao ano anterior, e as imagens 

de santos permanecem quase iguais nos anos observados como se vê na tabela seguinte. 

 
TABELA 4. Total de promessas do Museu dos ex-votos de São Cristóvão de 2008 a 2010 e os 
percentuais de ícones, índices e símbolos.   
                                                                                             Anos                             Total          Percentual               

                                                                               2008      2009      2010 

 

ÍCONES                                                              2.715        239        423                 3.377           52,75% 

  

Esculturas antropomorfas                                2.686        224        414                3.324           51,93% 

Esculturas de casas, carros e animais e etc.          29         14             9                     52              0,82% 

 

ÍNDICES                                                               934        554         917               2.405           37,57% 

                                                                                                                                                      

Fotografias de pessoas e coisas                            390        267         475               1.132           17,69% 

Objetos ligados ao doente                                    288          81         153                   522             8,16% 

Documentos e impressos                                                      16           14                     30            0,46% 

Pedaços do corpo humano                                    256        190         275                   721          11,26% 
 

SÍMBOLOS                                                          119         170         331                   620            9,68% 

 

Objetos devocionais                                               80           81         102                   263            4,10% 

Bilhetes                                                                    39           89         229                   357            5,58% 
 

TOTAL GERAL                                                3.768        963       1.671               6.402       100,00% 
 
Fonte: PEREIRA, Lúcia Maria, 2008 a 2010.  
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         Na Tabela 4, pode-se observar que os ícones e os índices que representam mais 

diretamente a doença e o doente somam 90,32% dos objetos sagrados que compõem o 

acervo do museu. Todas as associações de ideias produzidas pelos romeiros, nesse 

conjunto de promessas, cabem em três formulações que fundamentam o pensamento 

mágico-religioso presente na procissão de Senhor dos Passos: o semelhante produz 

semelhante, o semelhante age sobre o semelhante, e o contrário age sobre o contrário 

(MAUSS, 1968 apud MONTERO, 1986). Vejamos como estas três formulações 

aparecem na classificação que se segue. 

 

5.1 OS ÍCONES 

 

 

    O ícone é o signo cujo sentido decorre de si mesmo, pois prescinde do objeto para 

significar. É um signo em que o suporte material (significante) evoca imediatamente o 

objeto significado. Mais da metade das promessas do Carmo tem a forma de ícone 

(52,75%), sendo 51,93% delas antropomorfas – são esculturas produzidas em diversas 

linguagens materiais, conforme visto nas tabelas apresentadas, as quais reproduzem 

partes do corpo humano, membros e cabeça, mas também representam órgãos, ou seja, 

a representação do corpo no qual doença e cura aparecem interligadas. Entre os ícones 

encontrados em São Cristóvão, até o momento da pesquisa há: esculturas de partes do 

corpo e órgãos, desenhos e pinturas com forma humana e também esculturas de 

animais, casas, motocicletas e carros. 

        Em alguns desses esculturas antropomorfas está retratada uma lesão, como aparece 

nas duas primeiras imagens da figura 19. Uma doença marcou o órgão ou membro do 

corpo humano representado nessas esculturas. A entrega da promessa no santuário 

informa que a ferida deixou de existir e que a doença foi curada pela fé. A exemplo dos 

pentecostais, como sugeriu Meneses (2008), a cura do corpo é entendida pelos romeiros 

como obra divina do Senhor dos Passos e não como resultante da ação terapêutico-

medicamentosa ou cirúrgica dos médicos, ainda que os romeiros a eles atribuam valor.  

         Essa representação demonstra uma associação de ideias e reflete a relação de 

afinidade entre seres e coisas – uma relação icônica –, mas se o semelhante age sobre o 

semelhante, faz partir o seu contrário. O pé ou barriga com ferida evoca doença, mas 

quer fazer aparecer a cura, um sistema de oposição por contraste.  
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        No entanto, há esculturas antropomorfas onde não há lesão retratada – isso ocorre na 

expressiva maioria deles –, a cura é referida sem fazer lembrar o lugar onde a doença 

existiu, seja porque não havia ferida ou porque não se quis representá-la, como se pode 

ver nas duas últimas imagens da figura abaixo nas sete pernas confeccionadas em 

madeira e na barriga da gestante que levou uma queda e quase perdeu a criança. A lei de 

similaridade – a capacidade de parecer – garante a transmissão das forças sensíveis, pois 

o semelhante evoca o semelhante, e particularmente cura o semelhante. Também as dores 

do Senhor dos Passos, conforme referem os romeiros, por conseguinte curam suas dores. 

 

Figura 19 – Esculturas antropomorfas de São Cristóvão – esculturas de partes do corpo. 

Fonte: Pereira, Lúcia Maria, 2008 a 2010. 

     

        As promessas em forma de desenhos e pinturas, apesar de representarem formas 

humanas, convencionalmente não são denominadas antropomorfas, são também signos 

icônicos que representam diretamente a doença, o corpo e a cura. Nas promessas desse 

tipo, a maioria das linguagens tende à simplificação. Essa perda de detalhes da 

representação diminui a semelhança e resulta em processo de representação por 

convenção, por exemplo, os recortes de papelão da figura 20 a seguir lembram muito de 
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longe uma perna ou um braço, embora não percam sua capacidade de similaridade, de 

parecer com uma perna ou braço.   
 

Figura 20 – Promessas – desenhos e pinturas com formas humanas. 

Fonte: Pereira, Lúcia Maria, 2010 e 2008. 

 

        Através das esculturas de casas, carros, animais que aparecem na figura 21, é 

possível perceber a relação da doença com o social, uma visão totalizante dessa 

expressão da medicina popular. Pedidos e agradecimentos se estendem a animais de 

estimação, o que retrata, também, um traço da afetividade da experiência sobrenatural. 

A representação abrange também as necessidades e desejos relativos à habitação, 

transporte e lazer. Conseguir ter uma casa, motocicleta ou carro é considerado o fruto 

de uma graça especial pelos romeiros, assim como a saúde das criações. A aproximação 

com o sentido da cura, portanto, só é possível por causa do local onde estes objetos 

estão localizados – no contexto da devoção –, pois poderiam ser considerados também 

como brinquedos ou peças de decoração. A entrega desses objetos ao museu informa 

que são signos de cura\fé, o que reforça o que diz Durkheim (2003), toda religião tem 

um lado pelo qual ela vai além do círculo das ideias propriamente religiosas, e como 

nos informa Laplantine, 1991; Carrara, 1998, p.38 apud Meneses (2008), também a 

doença não pode se inscrever no universo apenas da biomedicina, é preciso percebê-la 

como parte indissociável de um amplo complexo social, pois no entendimento da 
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doença não está excluir as representações que a sociedade estabelece a respeito do 

tema, uma visão que vai de encontro à perspectiva fisiológica, adotada pela medicina – 

cuja correção ou superação da função desviada se daria por ações exclusivas sobre o 

aparato anatomo-fisiológico, ou seja, entendendo a doença como processo bioquímico 

que afeta apenas o corpo do individuo.  

 

Figura 21 – Promessas – esculturas de animais, casas, motocicletas e carros.  

Fonte: Pereira, Lúcia Maria, 2010. 
      

      

5.2 OS ÍNDICES 

  

        No acervo do Carmo, as promessas de caráter indiciário são da ordem de 37,57%, 

sem incluir as roupas usadas, que chegam a mais de cem peças a cada ano. São 

fotografias de pessoas e animais doentes, objetos ligados ao corpo doente e mesmo 

pedaços do próprio corpo humano. O que marca o índice é seu caráter físico-existencial 

apontado para outra coisa, o objeto, de que ele é parte. Há, entre o signo e o objeto, uma 

conexão de fato. Rastros, pegadas, remanências são índices de alguma coisa. O índice 

irradia para múltiplas direções, ele é um dúplice, une uma coisa com outra. Todo índice 
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está habitado de ícones (a secundidade pressupõe a primeiridade). O que se destaca aqui 

nessas promessas é a representação de pessoas doentes e, em particular, as partes do 

corpo doente dessas pessoas nas fotografias. Entre os índices de São Cristóvão, há 

fotografias (de romeiros e animais doentes, de casas, de motocicletas e de carros); 

documentos e impressos; objetos ligados ao corpo doente (roupas, sandálias, bijuterias, 

gesso ortopédico, etc.), mas, como indiscutível relação com a doença e a cura, há 

pedaços do corpo humano (dente cariado, cabelos humanos, umbigo de recém-nascido e 

cálculo renal).  

 

 

Figura 22 – Promessas – fotografias de romeiros doentes.  

Fonte: Pereira, Lúcia Maria, 2010. 

 

        Na imagem do pescoço ou nas pernas da figura 23, há uma simplificação no 

intuito de representar a doença (o discurso da doença) através do recorte dado na 

fotografia. Podemos ver uma mostra significativa de pescoços, pernas, braços e barrigas 

doentes, num esforço consciente de representar a doença\cura. As figuras 22 acima e 23 

a seguir são representações de partes do corpo doente, de pessoas doentes ou de seus 

animais doentes. A linguagem fotográfica tem mais informação, pois reproduz com 
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exatidão outros elementos do momento, como o contexto local, as vestimentas e o 

olhar, ela fornece indícios dos fatos sociais como a política, economia, condições 

sociais, psicologia, natureza e arquitetura. Através das fotografias, pode-se desenhar um 

mapa da vida dos romeiros, como o local de habitação, de internação, o tipo físico, a 

gravidade do problema de saúde, além de aspectos sociais e psicológicos, conforme 

podemos perceber nas fotografias apresentadas acima e abaixo.  

 

Figura 23 – Promessas – fotografia de animais, casas, motocicletas e carros. 

Fonte: Pereira, Lúcia Maria, 2010. 

 

        Ainda em relação às imagens da figura 23, aparece o sentido totalizante, o caráter 

abrangente da percepção de doença, pois ao trazer a fotografia do carro, do animal ou da 

casa, ele demonstra dar uma resposta integral a uma série de insatisfações. Ter um carro 

ou uma casa e animais saudáveis e economicamente rentáveis podem significar uma 

realização pessoal. Ao forjarem uma mesma expressão interpretativa da desgraça e da 

desordem biológica, os romeiros de Passos de São Cristóvão dão ao sentido da doença 

um caráter abrangente e social; eles unem doença e sociedade, saúde e salvação, a 

medicina e a religião. Essa percepção do sentido da doença reflete um pensamento que só 

pode ser religioso, como disse Laplantine (2004, p.225), “pois a religião ou seus atributos 

laicos é a única interpretação totalizante do social, do individual e do universo”.  
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        Meneses (2008), referindo-se ao comportamento profissional que caracteriza a 

medicina ocidental, diz que esses médicos focam suas ações nos procedimentos 

terapêuticos individualizados, sem levar em conta os intercruzamentos da doença e do 

doente com fatores sociais, psicológicos, religiosos, etc. 

        As cópias de documentos e impressos que aparecem na figura abaixo representam a 

conquista de um emprego, uma habilitação para dirigir, a aprovação num concurso ou a 

conclusão de uma etapa de estudos, ou uma etapa da profissão como o cartão de visitas, a 

carteira de trabalho, a carteira de identidade, a carteira de estudante, a foto do candidato à 

eleição e o processo judicial, mas pode ser também o resultado de um exame laboratorial 

ou o laudo de uma patologia.  

        Na figura a seguir, as promessas apresentadas representam a pessoa pelo princípio 

da contiguidade. Através da medicina popular, é possível perceber o que é negado pela 

medicina científica, que se baseia exclusivamente na explicação microbiológica e 

bioquímica da morbidez e dos meios eficazes para controlá-los (LAPLANTINE, 2004). 

Figura 24 – Promessas – documentos e impressos. 

Fonte: Pereira, Lúcia Maria, 2010. 

 

        Pelo princípio da associação de ideias, é possível compreender como os cabelos, 

dentes podem representar o romeiro. Essas associações valem para pessoas, animais e 

coisas, e tanto servem para elemento do corpo como para os elementos externos ao 
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corpo, como roupas, calçados, acessórios. A capacidade de parecer é associada à 

capacidade de pertencer, e, dessa forma, um anel, um documento, uma fita com as 

medidas de uma pessoa podem representá-la, ou mesmo uma cor, uma semente, um 

lápis, um punhado de barro e uma flor. Tudo pode estar associado a tudo, o romeiro é o 

mágico, o médico ou o sacerdote, ele determina uma direção para a associação.  

Figura 25 – Promessas – objetos ligados ao corpo doente.  

Fonte: Pereira, Lúcia Maria, 2010. 

  
        A relação indicial torna o signo mais significativo, uma vez que os objetos foram 

usados pelos romeiros em situações de doença ou momentos de grande dificuldade. 

Alguns parecem se referir a dor e sofrimento. Por exemplo, a carteira de cigarros (que 

aparece na figura 25 acima) é um signo indicial, não sendo qualquer carteira de cigarros, 

mas aquela de alguém que decidiu deixar de fumar e reconhece precisar de ajuda 

espiritual para vencer o vício. As roupas de bebê, os sapatinhos e tiara fazem pensar que 

uma criança esteve bastante enferma ou faleceu e a mãe devota decidiu que o melhor 
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lugar para guardar essa memória de aflição era o santuário dedicado ao Senhor dos 

Passos. 

        Encontram-se, também, em meio às demais linguagens das promessas de São 

Cristóvão, pedras de rim, mechas de cabelo, dente cariado, prótese de côndilo femural e 

curativo do umbigo. Esses elementos corporais do romeiro são apresentados ao Senhor 

dos Passos. Eles não são uma representação simbólica da doença/cura – é a própria 

doença extirpada, extraída, ou a parte do corpo retirada. São coisas bastante concretas; de 

fato, é o real e não o ideal que movimenta as ideias e práticas na religião como disse 

Durkheim (2003). Por exemplo, o dente cariado, que aparece na figura abaixo, demonstra 

a razão que explica o ato devocional, e sua verdadeira motivação seja o alívio da temível 

dor de dente e a crença na graça a ser alcançada. Ainda que, para que a graça se efetive, 

seja necessária a intervenção cirúrgica de um profissional da área, a graça é atribuída ao 

divino protetor, não ficando, dessa forma, o torturante dente cariado na lixeira do 

consultório dentário; resta-lhe um destino mais nobre, ou seja, a transformação em 

oferenda votiva.  

 

Figura 26 – Promessas – pedaços do corpo humano, dente cariado, cabelos humanos, 

umbigo de recém- nascido e cálculo renal. 

Fonte: Pereira, Lúcia Maria, 2010. 
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5.3 OS SÍMBOLOS 

 

     Os objetos de natureza simbólica, no acervo do Carmo, são de 9,68%, sem incluir os 

pacotes de velas e as vestes penitenciais que passam de mais de 2000 mil peças a cada 

ano. É o caso dos objetos sacrificiais, signos religiosos e bilhetes deixados a Senhor dos 

Passos.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Promessas – objetos devocionais – cruzes, coroas de espinhos, feixes de 

lenha e esculturas e fotos de santos, flores, velas e vestes penitenciais. 

Fonte: Pereira, Lúcia Maria, 2008 e 2010.  
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        O símbolo não é uma coisa singular, mas um tipo geral que representa coisas 

gerais. Sendo uma lei em relação ao seu objeto, o signo é um símbolo como a cruz, as 

coroas de espinhos, as vestes penitenciais e as imagens de santos. O objeto representado 

pelo símbolo é tão geral quanto o próprio símbolo. A cruz, por exemplo, não é aquela 

cruz, a cruz de alguém, mas todas as cruzes. Entre os símbolos presentes no museu, há 

objetos devocionais e bilhetes. 

        Alguns objetos devocionais estão associados ao mimetismo. Estas coisas revelam 

o aspecto sacrificial, como referiu Durkheim (2003), enquanto fato particular da 

luxuriante multiplicidade de expressões e ritos praticados e da multiplicidade dos 

grupos ou indivíduos que praticam a devoção, como, por exemplo, as vestes roxas, as 

cruzes penitenciais, as coroas de espinho, cuja motivação está diretamente ligada à 

expressão quaresmal da devoção a Senhor dos Passos, característica da entrega das 

promessas de São Cristóvão. Sem essa referência, não há como compreender esses 

signos no espaço do museu. Outros signos também religiosos são as velas (o sentido 

católico para a luz é ser o próprio Cristo) e as flores, já os fogos de artifício foram 

agregados às procissões desde o tempo colonial.  

        O feixe de lenha foi associado nessa representação pela tradição. Ele é colocado 

sobre a cabeça durante a procissão como exercício de penitência quaresmal, um valor 

moral cristão. Na representação local, pode se referir a quantidade de ripas acrescidas 

no telhado de uma construção ou as estacas usadas para cercar um terreno. No entanto, 

um informante diz que tais objetos são vestígios de um hábito antigo de trazer para a 

praça as lenhas que seriam queimadas em fogueiras pelos romeiros para iluminar e 

aquecer a noite do sábado, que passavam nas praças e calçadas, quando não havia luz 

elétrica, sendo incorporado depois como gesto penitencial. As mitologias populares 

criaram para essas coisas sentimentos que se sobrepõem aos sentimentos e necessidades 

que as geraram. Só imperfeitamente deixam transparecer sua motivação verdadeira.  

        Nas imagens de santos, as teologias sacerdotais, como disse Durkheim (2003), 

construíram particular iconografia para se referir, por exemplo, às feridas de São Lázaro, 

ou à proteção dos cultivos agrários atribuídos a São José. Como coisas, elas não 

permitem perceber sua ligação com a doença; no entanto, o conteúdo simbólico religioso 

a torna símbolos de cura\fé. As esculturas e fotografias de santos são signos cuja 

associação simbólica é mais forte que a icônica (esculturas) ou indicial (quadros). Não 

importa a sua representação humana, pois são mais conhecidas por seu conteúdo 

simbólico religioso católico, que está ligado às características particulares das histórias 
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da vida e da santidade desses homens e mulheres. Esses santos, segundo creem os 

devotos, curam pessoas, plantas e animais, por exemplo, Santa Luzia cura os olhos, São 

José protege as plantações, São Jorge cura os animais, e São Lázaro cura as feridas.  

     De forma geral, os signos da linguagem não verbal – as promessas –, como coisas 

sociais, são produtos do pensamento coletivo conforme disse Durkheim (2003).   

Enquanto a interpretação médica científica fornece apenas uma explicação experimental 

dos mecanismos químico-biológicos da morbidez e como agir eficazmente para contê-

los, as medicinas populares, ao se confrontarem com o “porquê da doença” ou o “porquê 

eu”, encontram outras respostas. Como diz Laplantine (2004), a doença não pode ser 

resumida ao campo anatomo-fisiológico, pois não advém da biomedicina, mas da 

etnomedicina e não pode ser isolada da cultura, pois faz parte de outros ritmos de 

equilíbrio e se inscreve no âmago de outras lógicas da desgraça.  

     As promessas doadas ao Senhor dos Passos põem em evidência a doença como um 

caso particular da desgraça social e a saúde como a obtenção de salvação. O 

reconhecimento tanto do médico quanto do religioso, quando o indivíduo passa pela 

experiência de uma afecção que desconcerta literalmente sua existência ou quando a 

cultura vive uma crise de seus fundamentos, permite estudar as respostas interpretativas 

da desgraça social e das desordens biológicas às quais o grupo reage, por considerá-la 

calamidade.  

     A medicina iludida pela despersonalização dos agentes patogênicos mágico-religiosos 

(divindades, gênios, feiticeiros), descontextualiza culturalmente a doença, ocultando a 

ligação do doente com a sociedade. Citando a mesma crítica à religião cristã feita por 

Terrin (1898, p.195), quanto ao fato de ter abdicado do seu potencial curativo, Meneses 

(2008, p.175) diz: “é totalmente lógico que a doença como mal, ou melhor, como 

concretização física e determinativa do mal”, entre no contexto das religiões e defronte-

se com o problema da vida e do seu significado. 

        Ouçamos agora o que dizem os romeiros – suas palavras.  

        O que passaremos a transcrever é uma etiologia subjetiva da doença – o discurso do 

doente –, um discurso sobre a doença visto pelo sistema dominado, uma expressão do 

campo do doente, portanto uma Antropologia da Doença.  

 

5.3.1 OS BILHETES 
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       Os bilhetes depositados pelos romeiros são pequenos textos que descrevem pedidos 

ou relatam brevemente graças alcançadas e são eminentemente simbólicos. O sentido 

discursivo, ou seja, o uso da linguagem com finalidade de sentido, com objetivo de 

significar elementos, contexto, valores diferenciados, está presente nesses breves textos 

e, como linguagem verbal, é reconhecido e codificado pela sociedade. O bilhete é o 

“dito” do romeiro e a intenção de ler o discurso sobre a doença presente neles – etiologia 

subjetiva do doente – tem por finalidade perceber as diferentes formas de comunicar e 

interpretar a cura. As transcrições dos bilhetes foram feitas mantendo os chamados erros 

de português, isto é, as variantes não padronizadas do português brasileiro e os desvios 

ortográficos, mas, eventualmente, alguma palavra foi traduzida para facilitar a fluidez da 

leitura da etnografia. Entre parênteses, está a numeração com a qual foram registrados no 

museu.   

        Vejamos o que esses símbolos dizem sobre o romeiro, a sociedade, a religião e a 

doença, sobretudo a crença na cura através do poder do Senhor dos Passos. Também a 

maneira como recriam o discurso da Igreja e da medicina. Estes textos permitem 

conhecer os valores e as intrincadas relações em que vivem, suas necessidades mais 

prementes e as ideias que podem estar sustentando suas crenças.  

        Como símbolo, o bilhete pode representar qualquer romeiro e suas palavras, 

independentemente da singularidade de cada fiel. As palavras dirigidas ao Senhor dos 

Passos formam um código de comunicação, uma espécie de diálogo, não um diálogo 

único, mas o diálogo do crente e sua crença na cura e na salvação, um diálogo social, 

prenhe dos valores cristãos, mas permeado por enunciados médicos. Em grande maioria, 

trazem uma carga afetiva e emocional e refletem vínculos significativos de solidariedade 

humana – a subjetividade do doente. Em geral, é anônimo, embora quem escreva peça 

por pessoas cujos nomes são citados em parte ou integralmente. Também podem ser 

ingênuos quando são escritos por crianças ou adolescentes, ou confusos, se escritos por 

pessoas que têm pouco domínio da escrita. Nascem das necessidades humanas e se 

tornam palavras significadas, pedem ou agradecem uma cura, falam de uma doença, 

expressam um desejo ou uma vontade, são signos em natureza e essência. As palavras 

permitem conhecer um pouco do pensamento, valores e práticas desta cultura religiosa e 

ajudam na interpretação dos sentidos da representação – a promessa.  

        Vistos como preces, os bilhetes permitem lançar luzes sobre as relações entre a 

crença e o rito, pois nela o crente age e pensa. A prece consiste em movimentos materiais 

dos quais se esperam resultados; nela aparecem as razões, as circunstâncias e os motivos 
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de sua enunciação, mas também é um credo e exprime ao menos um mínimo de ideias e 

de sentimentos religiosos. Uma prece não é apenas a efusão de uma alma, o grito de um 

sentimento – é um fragmento de uma religião. Nela, ouve-se ressoar o eco de toda uma 

imensa sequência de fórmulas: é um trecho de uma literatura, é o produto do esforço 

acumulado dos homens e das gerações, ela é, antes de tudo, um fenômeno social, pois, 

mesmo uma prece individual, é cheia de frases consagradas, ou seja, sociais. É um 

discurso ritual adotado por uma sociedade religiosa, e sua virtude e eficácia é a religião 

que proclama (MAUSS, 1979). 

        Esses bilhetes expressam a livre conversação do indivíduo com o Senhor dos Passos 

e a Senhora das Dores. Diferentemente da prece de enunciado fixo que é estritamente 

litúrgica e tradicional – a exemplo do ofício a Senhor dos Passos – os bilhetes são 

orações livres, individuais e interiores, cuja forma é escolhida pelo próprio crente, 

segundo seus sentimentos e motivações, podendo ser de expiação, de ação de graças, de 

solicitação, hino ou uma prece votiva. As promessas – as coisas – podem ser vistas como 

preces materializadas, assim como o escapulário, o rosário, o amuleto e as medalhas com 

dizeres. As promessas vistas como discurso sobre a doença são fragmentos do discurso 

do médico e do doente. 

        Material etnográfico precioso por sua linguagem descritiva, o bilhete oferece 

elementos mais objetivos sobre o tipo de doença e a interpretação da cura imaginada. A 

linguagem verbal possui forte convenção entre significado e significante, ao contrário 

dos objetos, caracterizados pela linguagem não verbal, que exigem camadas de 

interpretação para serem retiradas.  

  

5.3.1. A “PROMESSA” E O “MILAGRE” 

 

 

        O dar não se constitui num ato desinteressado, como já vimos antes, e as 

retribuições são assimétricas, ambiguamente voluntárias e obrigatórias. Elas são trocas 

úteis e simbólicas, portanto, eficazes. O romeiro estipula a forma de retribuir – a estética 

da retribuição – a confecção e o modo de oferecimento; entretanto, a troca com o Senhor 

dos Passos é estipulada numa coletividade, ou seja, as pessoas que trocam são pessoas 

morais e não indivíduos. As trocas de bens garantem a circulação de riquezas, não no 

sentido econômico, embora ele esteja presente, e incluem bens mais ou menos alienáveis 

e também economicamente úteis ou não. Mas, o objeto das trocas na procissão de Passos 
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são valores, regras e ideias. A troca de dádivas com o Senhor dos Passos cria um vínculo 

sobrenatural. O dar implica receber, entretanto, esse receber e dar assume múltiplas 

formas e conteúdos, torna-se um vasto sistema de prestações e contraprestações – e os 

bilhetes e as promessas expressam um pouco essa multiplicidade que engloba a vida dos 

romeiros.  

        As promessas referem-se, em geral, a um momento posterior ao momento da escrita 

do bilhete – o voto, embora a entrega do objeto sagrado possa não ser precedida de um 

bilhete. O voto, o bilhete, sela um compromisso, uma dívida ou promessa, motivo pelo 

qual entre os romeiros se usa o termo promessa para se referir às oferendas – em verdade, 

o objeto é fruto da promessa. Através dele, o romeiro se compromete consigo, com o 

Senhor dos Passos e com sua comunidade de fé, como se pode ver nos trechos dos 

bilhetes seguintes:  
“[...] eu prometo trazer um bote de vela.”; “[...] prometo trazer dois metros de fita”.   

        Ele informa a maneira como irá proceder para cumprir a dívida, que pode ser 

através de um signo: 
“[...] Nosso Senhor parsso [Passos] neste méis [mês] eu esto [estou] pedindo a tua bensa 

[benção] i [e] a tua cular (cura) para minha mãe pala o no [no ano que vem] minha mãe 

vai fazer uma péna [perna] [...]” (Bilhete, acervo nº 3956, 2008). 

        Também revela o gesto, a ação que está se comprometendo a realizar para cumprir a 

dívida caso seja atendido. Por exemplo: com o jejum de álcool, trazendo velas, fitas ou 

um signo que represente uma perna. Nalguns bilhetes, aparece a afirmação de fé – a 

prece –, a crença no poder milagroso do Senhor dos Passos:  
“[...] sei que todos pedido [s] vai [vão] ser atendido [s]” (Bilhete, acervo  nº 3930, 2008);  

“Eu deposito toda minha fé no seu puder [poder]” (Bilhete, acervo  nº 3978, 2008);  

“Eu estou muito doente mim cura com teo [teu] pode [poder]” (Bilhete, acervo nº 3970, 

2008).  
        Outro diz:  

       “[...] eu sinto dentro de mi eu vou ser curada do meu estomgro [estômago] pode ser 

grastete [gastrite] pode ser um câncer pode ser ferida sexu [sexo]. o que for mais [mas] 

eu cofio [confio] ei [em] Deus” (Bilhete, acervo nº 3945, 2008).  

         Noutros bilhetes encontrei as seguintes palavras:  
“Porque eu confio no seu milage [milagre] sei que eu vou aucacar [alcançar] este 

milagre” (Bilhete, acervo  nº 3948, 2008).  

        O termo “milagre” também é atribuído a esses objetos, sugere uma coisa muito 

difícil de ser conseguida sem a ajuda e o poder da divindade. Segundo Silva (1981), o 

termo “milagre” é usado por pessoas que habitam em zonas urbanas, enquanto 
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“promessa” seria o termo empregado por pessoas que moram na zona rural. Ao informar 

como ele procederá para pagar a “promessa”, alguns poucos propõem uma troca de 

favores com o Senhor dos Passos. O mais comum, todavia, é que o romeiro se vincule à 

divindade a partir de um episódio particular e passe a visitar anualmente o santuário 

como forma de gratidão, de retribuição:  
“[...] me ajude meu Deus aeu racopera [a eu recuperar] a minha saúde pelo amor de Deus 

quedo [quando] eu fica [ficar] sar [sã] eu vou compra 2 [dois] metro [s] de fita branca 

para Sonho [o Senhor] do [s] Passo [s]” (Bilhete, acervo nº 3966, 2008);  

“[...] que eu fique curado da minha cabeça para sempre que eu vou para viacaqia [Via 

Sacra] de peis de cauco [pés descalços] veteda de Branco [vestida de branco]” (Bilhete, 

acervo nº 3965, 2008);  

“[...] faca [faça] com que dizapareca [desapareça] toda inconia [insônia] toda depressão 

todo nervocismo [nervosismo] que eu rezo 1 pai de nosso 1 ave maria [Maria] e Santa 

Maria i do [e dou] 1 vela branca 1 dia de segunda feira” (Bilhete, acervo  nº 3975, 2008). 

        O romeiro também conta com a ajuda do Senhor dos Passos para cumprir seu voto: 
 “Sei que vou se [ser] curada com sua ajuda vou paga [pagar] minha promeca 

[promessa]” (Bilhete, acervo nº 3964, 2008).  
        O bilhete comunica de forma breve:  

“Que o senhor mim der [dê] um Otimo [ótimo] Parto” (Bilhete, acervo nº 3991, 2008),  
        Ou de forma mais extensa:  

“Deus tudo que eu mais quero na vida é um filo (filho) Não importa ele menino ou 

menina só rezo que venha com saúde. Eu quero senhor poder ter a graça de ser mãe, 

poder sentir o amor de um filo mim preocupar, rir, chorar amar um amor que nunca amei, 

um amor de mãe (Bilhete, acervo nº 3923, 2008).   

        Os bilhetes se caracterizam quanto ao conteúdo em agradecimentos e pedidos ou 

podem conter ambos. O destinatário pode ser o autor, um ou vários parentes ou mesmo 

amigos e conhecidos. Quanto ao objeto do pedido: saúde, emprego\aposentadoria, casa, 

felicidade, paz, libertação, purificação, casamento, ter filhos, sucesso profissional, etc. 

Quanto à forma de pagar a dívida: trazer objetos, realizar penitência, queimar fogos de 

artifício. O teor desses bilhetes revela, portanto, as íntimas relações entre os romeiros e 

outros ritmos de equilíbrio dos quais necessita para manter a sua saúde, seus laços de 

solidariedade e parentesco, pedindo pela família e amigos, pelo marido, pelo namorado, 

pelo cunhado, pela tia, pelo pai, pelo vizinho, pelo afilhado, neto, irmão, sobrinha, 

colega, ou também de forma mais ampla e social, como nesse bilhete que transcrevo 

integralmente:  
“Agradecimento, consagração e fortalecimento nas caminhadas deste ano que se segue e 

nos que virão, a todos os meus amigos, conhecidos e colegas de trabalho, alunos e 
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familiares. Proteção e saúde aos necessitados, doentes, encarcerados, famintos e 

oprimidos. Também por todos seres viventes. Senhor guiai a todos nós, nossos passos e 

ao mundo inteiro. Que seja feita a vossa vontade. Amém.” (Bilhete, acervo nº 181, 2010). 

        A grande maioria dos bilhetes comunica um pedido do fiel, entretanto, num menor 

número deles o romeiro faz um agradecimento que pode ser muito breve mantendo o 

sigilo do que foi conseguido:  
“[...] obrigado pela minha cura” (Bilhete, acervo nº 3944, 2008);  

“[...] obrigado por te [ter] atendido o meu pedido” (Bilhete, acervo nº 3977, 2008).         
 

 

5.3.1.2 OS MOTIVOS DOS PEDIDOS E AGRADECIMENTOS  

 

 

        Entre situações tratadas nesses pedidos e agradecimentos, nos 357 bilhetes 

examinados, predominam os motivos de doença física (45,79%), dificuldades espirituais 

e psicológicas (12,04%) e também questões sociais (42,17%), uma confirmação da visão 

abrangente das camadas populares em relação à doença e à cura. As doenças e os vícios 

ocupam um percentual significativo entre os motivos que levam os romeiros a pedir 

graças ou agradecer por bênçãos, assim como questões sociais que incluem emprego, 

moradia, estudo e bens materiais. Para melhor entender as interpretações da doença pelos 

romeiros, tomo por base a seguinte divisão quanto à origem das doenças: doenças 

fisiológicas, doenças de origem espiritual (pecaminosas e demoníacas), doenças 

psicológicas e as doenças sociais relatadas nesses bilhetes. As doenças de origem 

espiritual tomam por base o mal e o pecado como explicação, gerando como 

interpretação os modelos sanção\punição, maldição e salvação.  

 

5.3.1.2.1 DOENÇA DO CORPO FÍSICO  

 

 

        A compreensão da doença como resultado de desarranjos biológicos resulta na 

aceitação dos diagnósticos médicos, mesmo que recorram à crença no poder e na força de 

Senhor dos Passos para resolver a situação de doença. Assim, o romeiro pede, roga e 

suplica:  
“[...] leve todos os males e todas as causas dessa alopecia de minha filha [...]” (Bilhete, 

acervo nº 41, 2010);  
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“Que eu consiga a recuperação da minha coluna.” (Bilhete, acervo nº 122, 2010); 

“[...] com o seu poder todas as células fiquem sadias [...]” (Bilhete, acervo nº 8, 2010);  

“[...] tira esse nódulo do meu seio.” (Bilhete, acervo nº 148, 2010);  

“[...] livre desse mioma e fique grávida [...]” (Bilhete, acervo nº 165, 2010);  

“[...] fique boa da doença dela que é alergia [...]” (Bilhete, acervo nº 42, 2010);  

“[...] pedir pela minha artrite reumatóide [...]” (Bilhete, acervo nº 55, 2010);  

“[...] que ela não venha a operar os olhos [...]” (Bilhete, acervo nº 156, 2010);  

“[...] curai a diabete da minha mãe [...]” (Bilhete, acervo nº 179, 2010);  

“[...] agradeço pela cura do meu câncer e o restabelecimento da minha saúde.” (Bilhete, 

acervo nº 4001, 2008);  

“[...] pela graça alcançada na realização da retirada de um tumor de hipófise, em três 

cirurgias [...]” (Bilhete, acervo nº 127, 2010).  

        Os termos usados – alopecia, coluna, células, nódulo, seio, mioma, grávida, 

alergia, artrite reumatóide, diabetes, câncer e tumor de hipófise – demonstram o contato 

dos romeiros com a linguagem da medicina científica, os enunciados médicos. Estes 

termos legitimados socialmente e produzidos pela medicina através do “campo do 

médico” – o sistema dominante – aparecem modificados em função da carga simbólica 

do doente (LAPLANTINE, 2004). O discurso da doença, elaborado pelas religiões 

populares, se constrói no interior e a partir dos discursos oficiais, exprimindo as 

contradições que encerram a sua produção, portanto, os grupos subalternos são capazes 

de minimizar, subverter e improvisar nos sistemas de forças a que estão submetidos, 

como referiu Montero (1985). O discurso da religião mistura-se ao discurso médico e na 

linguagem do doente aparece como desejo de vitória sobre a doença e o sofrimento 

através da intercessão do Senhor dos Passos:  
 “[...] que um [o] senho [senhor] retirem [retire] toda as dor menteza [dormência] das 

mão [s] cular [cura] minha vista cular [cura] as minha pena [penas]  retiral [retira] as 

dormenteza [dormência] das pena [pernas] a me [minhas]. Ti [te] amo” (Bilhete, acervo 

nº 3956, 2008).  

         Nos bilhetes, os motivos das doenças aparecem de forma breve e específica, pois 

abrangem contextos familiares mais amplos, onde o romeiro pede pela paz e saúde de 

forma geral. Mas pode ser mais específico e pedir a cura de certa enfermidade, certo 

órgão doente nele mesmo ou num ente querido:  
“Hoje eu pesso [peço] especialmente por minha irmã Edeleuza que e [é] uma pessoa tão 

sofrida que Deus de [dê] a cura e cobata [combata] esse câncer que ela têm [tem.] senho 

[Senhor] cura minha mãe meu pai dessa diabete [diabetes] pressão senho [Senhor] meu 

pai Edson que o senho [Senhor] cure todas as dores do corpo dele senho [Senhor] cura 

Alex Cris” (Bilhete, acervo nº 3970, 2008).  
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        Outros bilhetes são mais concisos e diretos, como se segue:  
“[...] agradeço pela cura do meu câncer e o restabelecimento da minha saúde” (Promessa 

nº 4001, 2008); “peço a cura dessa intocicação [intoxicação] que ainda não encontrei 

remédio” (Bilhete, acervo nº 50, 2010);  

“Daime [Dai-me] a cura e o funcionamento dos meus rins” (Bilhete, acervo nº 4007, 

2008); “[...] que mim caure [cure] do meu estomgo [estômago]” (Bilhete, acervo nº 3982, 

2008);  

“Pela saúde [de] Auxiliadora pela recuperação da depressão [.] Por Elmiro que ele venha 

ser curado da adenóide” (Bilhete, acervo nº 4034, 2008).  

 

5.3.1.2.2 DOENÇA-PUNIÇÃO OU DOENÇA-SANÇÃO  

 

 

        Ao se confrontarem com o “porquê da doença”, como se referiu Laplantine (2004), 

alguns romeiros a interpretam como fruto do pecado e atribuem sua a cura à fé, um 

modelo interpretativo que o autor refere como “doença-punição”. Essa forma de perceber 

a doença e a cura pode ser vista no seguinte trecho do bilhete transcrito a seguir: 
 “[...] nessa quaresma quero me penitencia [penitenciar] com jejum do alcoo [álcool] em 

reparação da minha fé” (Bilhete, acervo nº 629, 2009).  

        Para perceber a concepção da doença referida como mal ou fruto do pecado, na qual 

a religião é utilizada como força terapêutica para a extirpação do mal, ou seja, – a cura 

estando na dependência da ação de Deus –, ressalto as seguintes passagens de bilhetes 

que ilustram essa forma de interpretar a doença e a cura:  
“Pesso [Peço] que perdoi [perdoe] o meu pecado. Que muita coisa que eu fazia não faço 

mais” (Bilhete, acervo nº 3977, 2008);  

“Para que eu não sofra Deus tei [tem] de olha [olhar] para mi [me] fazer feliz. arrancano 

[Arrancando] pela Raiz este mal que mi [me] prodijica [prejudica]” (Bilhete, acervo nº 

3946, 2008);  

“Sei que toda doença vai eibora [embora] para sempre todo mal que sinto continui 

[continue] na fé não vou de sistir [desistir] da minha fé” (Bilhete, acervo nº 3964, 2008).  

 

5.3.1.2.3 DOENÇA-MALDIÇÃO 

 

 

        O modelo interpretativo da “doença-maldição”, conforme proposto pelo 

antropólogo francês Laplantine (2004), pode ser percebido na seguinte transcrição:  
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“[...] livre-nos dessa peste maldita [o câncer] e que minha mãe se livre desse mioma e 

fique grávida [...]” (Bilhete, acervo nº165, 2010).  

        A desgraça aparece como resultante de uma fatalidade ou de uma divindade 

maldosa. A positividade naturalista da medicina e a sua intenção em arrancar a doença da 

religião e da magia não foram eficazes; é o que demonstra a fala desse fiel. O discurso 

sobre a doença presente nos bilhetes que são transcritos adiante demonstra que o mal e 

suas origens estão presentes nas respostas, nas interpretações da doença e da cura.  

        A concepção do mal seja de origem sacra, filosófica ou da feitiçaria se mescla na 

visão mágico-religiosa que se expressa, por exemplo, assim:  
“[...] que eu tenha o corpo fechado.” (Bilhete, acervo nº191, 2010);  

“[...] me faça uma menina boa” (Bilhete, acervo nº149, 2010);  

”[...] livra-nos das perseguições, dos malefícios, macumbas [...]” (Bilhete, acervo nº168, 

2010); 

“[...] coloque uma barreira e não deixe que os olhos dela me enchergue [enxergue].” 

(Bilhete, acervo nº169, 2010);  

“Nossa Senhora das Dores leve todas estas dores do meu corpo toda essas doença” 

(Bilhete, acervo nº 3951, 2008);  

“[...] faz uma vizita [visita] a iago [Iago] curando ele de todo mal toda doença que estive 

sintindo [sentindo] agorra [agora] e sempre mostra seu puder [poder.]” (Bilhete, acervo 

nº 3961, 2008);  

“[...] fazem [fazei] com que este mal mi [me] dizapareca [desapareça] que eu sinto na 

cabeça i [e] no meu corpo cofio [confio] ei [em] seu puder [poder] o seu [a sua] graça i 

[e] minha fé” (Bilhete, acervo nº 3962, 2008).  

        O Senhor dos Passos e a Senhora das Dores, além de protetores e intercessores 

divinos, são também vistos como curadores, tratadores e também feiticeiros e mágicos, 

como se viu nas falas acima. O sincretismo a que tantos referem aparece em meio a esses 

pedidos numa demonstração de que a medicina popular e a religião popular recebem 

influência das culturas de negros, indígenas e brancos.   

 

5.3.1.2.4 DOENÇA-SALVAÇÃO 

 

 

        O sentido de salvação associado à doença se exprime nos pedidos por “libertação” 

pelo vício de fumar, beber que são numerosos e, em sua maioria, feitos pelos irmãos, 

sobrinhos, amigos, esposas e, principalmente, pelas mães aflitas, como por exemplo:  
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“A saúde do meu filho Sivaldo qui [que] liberta ele desse mal mae zinha [mãezinha]59 do 

céu” (Bilhete, acervo nº 4029, 2008);  

“Virgem mãe das dores entercede [intercede] por este filho N.P.M. do vício do álcool te 

agradeço” (Bilhete, acervo nº 34, 2010);  

“[...] que meu filho vai ser liberto desta bebida” (Bilhete, acervo nº 4042, 2010);  

“[...] que ajudar também meu pai que de para de [ele] beber” (Bilhete, acervo nº 642, 

2009);  

“[...] para que meu tio E.S. pare de beber aquele alcool” (Bilhete, acervo nº 4045, 2008);  

“[...] venho através desta pedir que realize um milagre de libertação em R.S.N. dos vícios 

de jogar e beber; com isso prometo que o levarei a procissão de Senhor dos passos 

vestido de roxo” (Bilhete, acervo nº 3999, 2008); 

        Um deles é mais enfático, trata-se de um superrogatório, citado anteriormente. 

Expressa o tempo de espera pela graça de uma “mãe sofredora”:  
“Pela segunda vez venho pedir pela libertação da bebida e das drogas por J.R.F.C. si [se] 

eu alcançar esta graça com fé em Deus no próximo ano estarei aqui trazendo uma foto 

dele como agradecimento. Ao nosso Sr. dos Passo. Olha por essa pobre Mãe tão 

sofredora” (Bilhete, acervo nº 163, 2010); 

 

        O excesso, a negligência, o mau comportamento, a transgressão às regras sociais são 

tidos como pecados individuais ou coletivos, gerando a doença, o vício, que é visto como 

mal e para ele se pede libertação e cura, um sentido de salvação para um mal que é 

moral, religioso, não apenas físico de dependência da droga. Em alguns poucos bilhetes, 

o pedido é feito pela própria vítima do vício:  
“Senhor dos passos que me ajude que eu deixe as drogas e mi [me] lhifre [livre] ds [dos] 

maus olhos grosso [s]” (Bilhete, acervo nº 36, 2010);  

“Senhor dos passos, min Ajude avencer [a vencer] meus obstáculos da minha vida, retira 

esta cachaça da minha vida... min [me] liberta desta [deste] mal” (Bilhete, acervo nº 64, 

2010).  

 

5.3.1.2.5 DOENÇA PSICOLÓGICA 

 

 

        O entendimento da doença psicológica como mal pode ser percebido no bilhete a 

seguir, pois ele relata uma série de medos (doença psíquica) associados a doenças físicas 

que a romeira identifica como o que a impede de ser feliz e de se salvar: 

                                                
59 Alguns bilhetes são dirigidos a Nossa Senhora das Dores. 
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“Eu vou cer [ser] curada do mal que eu sinto que e [é] fumar medo de cer [ser] feliz. 

Medo de viajar de pressão [,] tontice na cabeça [,] grastite nervoza [gastrite nervosa] usra 

[úlcera] tirroide [tireóide] ei fim [enfim] todas as doença que mi [me] atrapalha minha 

vida espeiro [espero] que eu vou ser felize [feliz] para sempre si [se] Deus quiser” 

(Bilhete, acervo nº 3944, 2008). 

 

        Segundo Montero (1986), a eficácia do pensamento mágico na cura de distúrbios 

psicossomáticos se funda na sua capacidade de atribuir significados às desordens 

fisiológicas. O mito oferece uma linguagem a partir da qual a dor, a ansiedade e a 

confusão podem ser formuladas, pois ele produz significado e esta linguagem é muito 

mais eficiente do que a linguagem médico-científica, que antepõe a relação micróbio-

doença como possibilidade à cura. A medicina limita a interpretação das disfunções 

orgânicas aos sintomas fisiológicos, enquanto a interpretação mágico-religiosa integra os 

problemas domésticos, amorosos e financeiros, pois tem a ver com a desorganização 

pessoal, familiar e social do sujeito: desemprego, conflitos familiares e as crises. 

 

5.3.1.2.6 DOENÇA SOCIAL   

 

 

       Os bilhetes que relatam pedidos, desejos e conquistas sociais e financeiras são em 

número significativo e demonstram que as questões sociais para os romeiros estão 

intrinsecamente ligadas ao desejo de melhorar a vida:  
“[...] que minha mãe ganhe uma casa própria.” (Bilhete, acervo nº 628, 2009);  

“[...] pelo meu pão de cada dia e pelo trabalho do meu marido.” (Bilhete, acervo nº 671, 

2009);  

“[...] solte este nó de sair o meu empreste [empréstimo] para pagar minhas dívidas.” 

(Bilhete, acervo nº174, 2010);  

“[...] ajude eu na faculdade do meu filho [...]” (Bilhete, acervo nº 681, 2009);  

“[...] passar no meu vestibular [...]” (Bilhete, acervo nº644, 2009);  

“[...] obtermos um bom emprego.” (Bilhete, acervo nº4012, 2008);  

“[...] ter nossa casa mobilhada.” (Bilhete, acervo nº4016, 2008);  

“[...] agradeço pela aquisição dos meus sobrinhos [...]” (Bilhete, acervo nº4015, 2008).  

 

        Conforme Canesqui (1998 p.24 apud Meneses, 2008, p.183-184), “são totalizantes 

as representações de saúde, doença das classes trabalhadoras, por abranger concepção 

do homem como corpo, alma, matéria, espírito, e incluir as relações afetivas e as 
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condições de vida e trabalho”.  A cura – considerada como recuperação do corpo e, de 

modo mais abrangente, como salvação da alma – para Terrin (1998 apud Meneses, 

2008), é o bem mais precioso que é buscado ainda que de forma dúbia, ao tentar 

conciliar a terapia médica oficial à terapia religiosa, a primeira por medicamentos e a 

segunda por orações e curas esperadas.  

 

5.3.1.3 UMA SEMIÓTICA DAS PALAVRAS E DAS COISAS 

 

 

         Aos que nunca estiveram lá, dada a importância visual das promessas em si e do 

conjunto das peças do acervo do museu, esse local se torna uma representação da 

devoção a Senhor dos Passos, onde a fé é materializada em signos. Visto nesse sentido, a 

própria fé é acessível através da visão. A fruição dessas coisas transmite aos olhos do 

observador a ação do devoto em simbolizar e testemunhar a crença na cura. As 

promessas de São Cristóvão são signos visíveis de fé cujo conteúdo é a cura pretendida 

ou alcançada e atribuída a Senhor dos Passos. 

        A visão é compreendida como sentido fundamental para a compreensão desse 

evento, entretanto, esses ícones, índices e símbolos nada afirmam sozinhos, são signos 

indicativos da crença na cura e da relação com o binômio doença/cura ou declarativos 

dessa relação sígnica. Sem a imaginação, não há semelhança entre essas coisas. A 

escultura antropomorfa, em que a lesão foi retratada, tomado como signo, permitiu 

distinguir, no conjunto de signos, a cura como uma lei de encadeamento que vincula 

esses signos. Fez ressaltar a gramática dessas coisas, sua exegese, permitiu a 

possibilidade de falar sobre elas e enunciar seu discurso aberto enquanto se aguarda 

articularem-se as novas palavras que enunciarão num próximo discurso.       

         Esses signos de cura estão ligados àquilo que eles significam pela análise do sentido, 

ou seja, o signo da cura/fé tornado instrumento da análise e tomado como marca de 

identidade e de diferença, sendo princípio de uma ordem e chave para uma taxonomia 

que se expande à distância, percorrendo todas as coisas do conjunto presentes no museu. 

Isso faz entrever que essa representação é coletiva. Durante a organização e pesquisa 

subsequente, foi necessário ir além dessa semelhança empírica das coisas encontradas na 

desordem do museu, dessa rudimentar relação, tomando a escultura antropomorfa, como 

escultura, comparado-a com ela mesma, analisando-a e comparando-a com elementos 

comuns a outros tipos de representações (desenho, pinturas e fotografias), combinadas 
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com as que podem apresentar identidade e contiguidade (dente cariado, pedras de rim, 

aparelho ortopédico, etc.) e distribuí-las num quadro ordenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Situação anterior e posterior à ordenação das promessas do museu. 

Fonte: Pereira, Lúcia Maria, 2008; Cavalcante, Avani Siqueira, 2009. 

 

        No entanto, foi necessário ver, nessas coisas, relações que elas mesmas não 

poderiam revelar e supor situações exteriores e anteriores. Seria necessário compreender 

como a razão ultrapassaria o conhecimento empírico dessas coisas. Sendo elas fruto de 

uma representação coletiva muito antiga, muitas e diversas pessoas, associaram, 

misturaram, combinaram suas ideias e seus sentimentos para produzi-la ao longo dos 

séculos. Ela representa a ordem intelectual e moral de uma sociedade, de uma 

coletividade; a razão que a sustenta ultrapassa os indivíduos que a idealizaram. Sua razão 

é social, por consequência, é mais elevada sua realidade e sua ordem intelectual e moral, 

como disse Durkheim (2003).  
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        É individual, pois que parte do indivíduo, mas o ultrapassa. É coletiva, portanto não 

se reduz ao móbil utilitário do indivíduo, nem sua razão pode reduzir-se à experiência 

individual, estando além dessa quando o indivíduo age e pensa. Ainda que o crente faça 

com as coisas um exercício de imaginação e desrazão e por toda parte veja semelhança, 

ainda que para ele todos os signos se assemelhem, e toda semelhança valha como signo 

de fé para representar sua necessidade real – a cura –, e ainda que apague a distinção das 

coisas. Entre a desrazão e imaginação, o crente funde uma ordem na identidade e na 

diferença dessas coisas. Ele, o crente, ao agir se ultrapassa, pois age e pensa como grupo. 

        O termo promessa abre uma linguagem infinita, fica em suspenso, sem que as 

semelhanças jamais possam preenchê-lo: assemelha, testemunha, representa, é contíguo e 

análogo, e, sobretudo, ele relaciona. Pela fé e imaginação, o crente recolhe, em toda a 

superfície da terra, figuras para mostrar que as promessas, embora sejam coisas 

religiosas, dizem uma verdade do mundo real, seja individual ou coletivo. O romeiro, por 

meio das promessas, transforma a realidade em signo. O crente lê o mundo para 

demonstrar a crença na cura, mas ele não age só, há um coletivo de romeiros como ele. O 

museu é essa soberania do coletivo e dele torna-se linguagem, texto, folhas impressas, 

história já transcrita, palavras entrecruzadas, escrita do mundo em meio às semelhanças e 

dessemelhanças dessas coisas.  

         O que o museu expressa é a vida e a vivência de fé dos romeiros. Num esforço 

final de dizer o que não pode ser dito com palavras, lanço mão desse código para 

exprimir algumas considerações sobre o que vi, li e ouvi estando em meio aos Sete 

Passos e, ao dirigir meu olhar sobre essas coisas, transcrevo minhas próprias palavras, 

escritas no diário de campo no frescor e efervescência das sensações singulares da 

procissão de 2011:  

        O olhar repousa sobre as promessas – essas coisas suspensas. O espetáculo vivido 

vai liberar seu sentido, fazer exalar seu cheiro, sentir nos corpos espremidos o silêncio 

que cala as dores mais cotidianas no escândalo da vida, no tropeço da morte, no 

assombro da doença, no corpo cansado e falho que caminha e se penitencia. O coletivo 

não permite o jogo das evasivas que a face pode expressar; o silêncio e o passo 

disputado à palma de pé impede o ser expectador, ou se é, ou não se pode andar em 

meio à procissão. Passo de procissão é passo lento caminhado há séculos. Em meio aos 

silêncios, umas falas soltas, cantos repetidos retornam à memória:  
      Vem, vem, pecador, onde é que te escondes, 

       Teu senhor te chama, e tu não lhe respondes.  
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Figura 29 – Procissão de Senhor dos Passos (imagem carregada pelos romeiros). 

Fonte: Cavalcante, Rildo Siqueira, 2010. 
   

        Gente que aprende lentamente a estar em penitência, a silenciar para ouvir a voz do 

seu Deus que reverbera no ser. Um crente cônscio da importância desse ato caminha, 

compenetrado em sacrificar a fala em favor do silêncio. Um canto atravessa sua alma e 

memória:  

Vitória, tu reinarás, 

Oh! Cruz, tu nos salvarás. 
       No museu, nessas promessas em forma de esculturas, objetos, fotografias e bilhetes, 

há um pouco do suor, do desespero das lágrimas, do silêncio e da dor, mas também da 

alegria e da esperança. Essas coisas são meios-termos entre o que se vê e o que não se 

vê. Palco que se ergue para o visível e o invisível. No espaço do museu, reinam duas 

visibilidades incomparáveis: a matéria antes emudecida, agora formatada e suspensa, 

lembra o peito, a perna, a mão, a cabeça, o coração – antes adoecidos, oprimidos pelas 

circunstâncias do mundo e, agora, pendurados e dirigidos ao infinito. Pendendo fixo de 

um ponto invisível, está o homem; seu corpo agora é mítico: cabeça, membros, órgãos e 

sentidos curados pela fé.  

        O espetáculo que observo fala do invisível, do Deus que cura, da fé que liberta, da 

doença que ameaça, da esperança que salva, da gratuidade da graça, mas também da 
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invisibilidade em profundidade dos gestos que precederam esses objetos em seu vasto 

jogo de semelhanças e ressoa e atinge infalivelmente a quem os observa; seu discurso se 

irradia, e a reciprocidade não é a de um olhar que encontra o outro, mas a reciprocidade 

da parte que forma um todo, único, do qual somos também, por semelhança, uma parte. 

O espetáculo fala do homem e de seus sofrimentos e alegrias, fala da parte que no 

observador também adoeceu, ainda que não tenha sido representada e cultuada em rito 

singular; ou, de outra forma, o espectador se furta a ver essa invisibilidade e vê as 

esculturas como estranhos objetos – fruto de estranhas crenças. 

        O lugar do observador constitui-se de pura reciprocidade – trocas, certezas, 

incertezas ou evasivas, ou seja, relação. A variedade de observadores aceita modelos 

distintos dessa reciprocidade: comprazer, assombrar, duvidar, desdenhar, ou seja, torná-

la atual, comer o fruto amadurecido do espetáculo, rejeitá-lo, ler seu imenso discurso, 

apropriar-se de suas surdas palavras. A relação que se pode estabelecer pela linguagem 

através da palavra com a representação expressa no museu é infinita; são irredutíveis 

uma à outra, são linguagens distintas; o que se pode ver não cabe jamais no que se pode 

dizer sobre ela, seu discurso está sempre aberto aos que sabem ler. Nas esculturas e 

objetos, vai-se buscar aquilo que é olhado, mas não é visível, a fim de, no extremo da 

profundidade fictícia, torná-lo visível, embora indiferente a todos os olhares. As 

fotografias, entretanto, refletem o indubitável – não um reflexo provável, mas uma 

irrupção –, o dúplice imprevisto de sua contemplação.  

        As palavras escritas nos bilhetes acabam por se fechar na sua natureza de signo. O 

que elas dizem é o que de fato os romeiros quiseram dizer: “libertai”; “abençoai”; 

“iluminai”, “retirai”; “tocai a cabeça”; “min [me] cure das enfermidades”; “perco [peço] 

a minha saúde e minha paz”; “te peço liberte meu filho das drogas”; “dai a cura e a 

libertação”; “dê a paz e união”; “abre meus caminhos”; “peço crê mais”; “peço ajuda”; “a 

graça de um emprego”; “a graça desse filho”; “que deixe o alcoolismo”; “que eu consiga 

meu trabalho [e] terminar minha casa”; “vender o carro”; “conseguir um companheiro 

maravilhoso”. Nessas palavras, não resta dúvida, nem há espaço para interpretações, no 

entanto, enquanto documento, seu discurso é polissêmico e enunciador e anunciador e se 

faz, por diversas formas e sujeitos, o dito e o não dito. As dispersões que passam a fazer 

parte dessas articulações estão aí presentes. 

        Que espetáculo de fé é esse, que são esses objetos, essas fotos e bilhetes, senão 

esse reflexo que se esgueira por sobre o mundo e se introduzem silenciosamente por um 

espaço insuspeitado e distante de toda a realidade, invisibilidade essencial, que ordena 
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em torno dela toda a representação. O centro da composição é quem olha, ou seja, 

aquele que presencia o testemunho da fé – o espectador – o conjunto de objetos e 

palavras comunica e, a partir dele, se torna possível a representação, onde o invisível – a 

fé – é projetado no interior da representação (o museu) que atrai para o seu interior o 

que lhe parece intimamente estranho.  

        A invisibilidade profunda do que se vê é solidária com a visibilidade daquele que 

vê. Em torno do Museu dos ex-votos, estão depositados os signos e as formas 

sucessivas da representação: esculturas, imagens, objetos, fotografias e preces. Nessa 

dispersão que a representação reúne e exibe em conjunto, por todos os elementos um 

vazio essencial é imperiosamente indicado – a doença ou a iminência da morte que 

ameaça a existência da vida, mas também a fé que reverte doença em saúde e morte em 

vida. A graça é comunicada nessa e dessa multiplicidade de formas.    

 
 
 

 

Figura 30 - Promessa nº4283-2008 (fotografia com inscrição no verso). 

Fonte: Pereira, Lúcia Maria, 2008. 

 

         O museu comunica a gratuidade de um Deus que responde ao que pede no mais 

simples e verdadeiro ato de fé e também comunica através daquele que recebeu de Deus 

uma graça e lhe agradece retribuindo com palavras, gestos e coisas. Pede crendo que será 

atendido e confia na graça que é dádiva divina e dom divino. Em síntese: pedir e 

agradecer. O crente pede, Deus dá, o crente recebe e retribui. A crença na cura torna o 

“milagre” e a “promessa” simples e cotidianos como se pode ver na imagem e nas 

palavras da figura 31. No entanto, a afetividade e a fé vivenciada de forma tão simples 

pode desconcertar os muito racionais: uma relação tão íntima com Deus e a criação.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

        A procissão de Senhor dos Passos é um sistema de ritos ascéticos que tem por 

finalidade manter a separação entre o sagrado e o profano. O sagrado está representado 

pelas imagens de Senhor dos Passos e da Senhora das Dores. Os ritos ascéticos incitam 

a realização de ações como purificações e bênçãos ou mutilações e mortificações. Estes 

ritos visam conter a contagiosidade do sagrado, limitá-lo, dominá-lo através de suas 

funções negativas – o culto negativo –, ou seja, interditos, proibições e abstenções. No 

culto negativo, a dor é necessária para introduzir o romeiro no mundo sagrado. Por 

exemplo: o silêncio, o jejum e várias formas de penitências durante a peregrinação e a 

procissão; as proibições de tocar e ver durante a vestição e a transladação da imagem.  

         Na procissão de Passos, veem-se romeiros fazendo sofrer o corpo ao andarem 

descalços ou de joelho, rolar o corpo pelo chão, passar por baixo do andor da imagem, 

vestir roupas penitenciais, carregar cruzes nos ombros ou sobre a cabeça, levar feixes de 

lenha, cortar mechas de cabelo. O culto negativo serve de introdução ao culto positivo, 

ou seja, ter contato físico e visual com a imagem – tocar a imagem, olhar a imagem, 

passar por baixo dela, beijá-la, perfumá-la, vesti-la, escrever bilhetes para ela, ofertar 

objetos.  

        A procissão tem fundas raízes históricas na cidade que foi edificada sob a 

influência do pensamento das ordens conventuais de jesuítas, franciscanos e, mais 

particularmente, dos carmelitas e sua irmandade de leigos, os terceiros carmelitas. Estas 

ordens religiosas transmitiram a forma conceitual e material da arte religiosa do período 

colonial por interesses contrarreformistas e formaram a base da sociedade colonial. São 

Cristóvão, cidade colonial, marca com vigor essa página da história sergipana, apresenta 

ladeiras tortuosas e um traçado urbano informal, onde se destaca o casario com seus 

sobrados, igrejas e praças. A velha capital manteve a tradição das festas barrocas que 

usavam recursos da teatralidade nas liturgias e uniam interesses do Estado e da Igreja. 

Este patrimônio material e imaterial representa uma riqueza cultural, é um patrimônio 

vivo para a identidade da comunidade são-cristovense e sergipana. 

        A procissão exerce múltiplos papéis e abriga múltiplos significados. Para os 

ministros da hierarquia clerical, significa o controle dos ritos e da imagem, o que 

fortalece e expressa o poder sacerdotal que se faz perceber através da hierarquia de 

poderes visíveis no cortejo através das vestes, paramentos litúrgicos, insígnias e alfaias. 
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Representa uma disputa pelo campo de atuação religiosa e serve para reafirmar a 

hierarquia dos sacerdotes sobre noviços e desses sobre leigos engajados na liturgia. A 

procissão amplia as possibilidades da catequese e permite distribuir sacramentos e 

conseguir novos benfeitores. Movimenta as finanças através da venda na lojinha ou de 

doações e ofertas dos romeiros que visitam as imagens e os templos. A procissão 

evidencia o poder sacerdotal através das missas campais e na condução da procissão e 

visa impedir que o profano entre no território do sagrado.  

        Para os pequenos comerciantes ambulantes e para o comércio local, representa 

aumento nas vendas, um aquecimento das finanças, ou seja, representa aumento de 

receita. Para os turistas, significa troca, conhecimento e uma inusitada experiência de 

hospitalidade humana, uma intensa manifestação de fé. Para os políticos, a procissão 

significa uma oportunidade de aparecer e se fazer presente em meio a grandes 

aglomerações humanas, de ser registrado pela mídia ao lado do destacado poder clerical. 

Para a mídia, significa a cobertura de um evento diferenciado, a possibilidade de fazer 

entrevistas com personalidades da Igreja, da política ou de destacar gestos penitenciais 

extremados.  

        Para o romeiro, o ponto alto é fazer a caminhada, tocar a imagem, pegar as flores ou 

passar por baixo do andor, levar a água benta, as folhas de mirra e o manjericão, acender 

velas, rezar o terço, entregar a promessa, escrever o bilhete, realizar o agradecimento, 

ofertar o sacrifício, sonhar e imaginar a cura e celebrar a vitória sobre o sofrimento. Para 

o morador, a procissão significa pertencer a área geográfica de imunidade e graças do 

Senhor dos Passos e, também significa partilha, doação, uma forma de agradecer pelas 

graças alcançadas, as quais se expressam por meio de gestos de solidariedade 

contagiante: a distribuição de água mineral nas portas das casas; o acesso a sanitários e 

dormitórios e a distribuição de alimentos e bebidas como suco, sopa, mingau, sanduíche 

e também de velas e fitinhas roxas. Além disso, o morador ajuda na limpeza e vigília dos 

albergues e igrejas, na montagem e desmontagem dos palanques e altares, na distribuição 

de água benta e no recolhimento das promessas e vestes penitenciais. Quanto ao cuidado 

com as imagens, ajuda a vigiá-las e a carregá-las em seus andores durante a procissão. 

Participa como músico, como cantor e ajuda na condução da liturgia, na ornamentação 

das imagens, na venda de objetos religiosos, além de colaborar financeiramente com a 

procissão. 

        Na condição de culto ascético, a procissão significa para o leigo uma imitação que 

tem vários graus e gera no fiel as atitudes rituais do devoto, que transfere para a imagem 
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do Senhor dos Passos e dos objetos a ele entregues as virtudes santificadoras. Essas 

virtudes exteriores são forças coletivas hipostasiadas, são forças morais, feitas de ideias 

e sentimentos não se originam nas sensações que vêm do mundo físico, são 

heterogêneas às coisas sensíveis. 

        As promessas do museu de São Cristóvão são a materialização simbólica da 

procissão, dele resulta o acervo do Museu dos ex-votos. A oferenda votiva, como 

prática desobrigatória, dá testemunho público da força da divindade e expressa a 

gratidão do agraciado. É uma expressão mágico-religiosa que corresponde ao 

relacionamento com a divindade. Expressa, em sua imensa maioria, a “cura”. Não 

somente a cura no sentido médico, mas com significado totalizante que se refere à 

recuperação da saúde física e mental e também a recuperação da segurança, do bem-

estar, da honra, do prestígio, além de representar uma reordenação do caos humano, 

daquilo que é imprevisível e causa espanto e assombro em termos religioso-ideológicos 

ou pessoais, para si, para os outros e para a natureza. Representa sobrevivências 

inorganizadas dos remotos rituais agrários. Demonstra a capacidade de representar e 

apresentar as complexas e plurais linguagens do homem como seres simbólicos e 

abrange sistemas de produção de sentido. A promessa é um signo (ícone, índice ou 

símbolo) cuja causa mediata é seu objeto (a cura pela fé). Dito de outra forma, a crença 

na cura através da intercessão de Senhor dos Passos expressa, por meio das promessas, 

é uma ação-reação ao mundo e suas dificuldades, particularmente à doença.  

        A dupla função da oferenda aparece no voto que toma a forma de bilhetes (as 

palavras) e até preces imateriais e representam um pedido de graça e um compromisso 

de retribuir essa graça, quando alcançada, através de gestos e atitudes rituais ou através 

de promessas (as coisas) – o agradecimento pela graça alcançada. Os objetos doados a 

Senhor dos Passos testemunham o triunfo sobre o sofrimento e a doença, são uma 

demanda profilática marginal em relação à medicina científica oficial e também em 

relação à Igreja oficial. A promessa reforça a fé do crente e expressa o poder da 

divindade, mas também é um aspecto do comportamento do doente em relação à doença 

e à medicina. Ao ler a doença com outra visão, exprime com outra linguagem e a 

associa a um discurso de ascetismo místico. A promessa expressa também uma 

necessidade de falar da doença e da cura.  

        A promessa exprime um pensamento religioso ou mágico-religioso e também 

médico-mágico. Como documento e discurso, a promessa exprime a relação da doença 

com o sagrado e da doença com o social. É um discurso do campo do doente, mas 
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também do campo sóciomédico, manifestado numa cerimônia religiosa, reflete a 

subjetividade do doente e confirma uma identidade entre medicina popular e a religião 

popular. Evidencia o aspecto profilático e terapêutico da religião e o caráter abrangente 

da percepção de doença e da cura das medicinas populares. A entrega de promessas 

como resposta às aflições de natureza corporal, amorosa e econômica, refere-se à 

polifuncionalidade da procissão. O desejo de saúde física, como a cura do câncer, a 

queda de cabelos, a dormência nas pernas, a saúde de um animal de estimação, entre 

outras; o desejo de ter filhos, casar, ser feliz, refazer o casamento, ter paz se soma aos 

desejos de ter emprego, casa própria, estudo, carro e outros bens materiais. O discurso 

da doença no campo do doente é uma linguagem da Antropologia médica e da 

Antropologia religiosa, que neste trabalho, foi analisado, mas, sobretudo, aponta a 

necessidade de aprofundamento maior sobre essa temática tão cara aos religiosos 

católicos e tão importante nos estudos na área das Ciências Sociais.  
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APÊNDICE A – Vista superior da cidade e do circuito religioso em São Cristóvão - SE 
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APÊNDICE B – Trajetos60 dos cortejos do ato de Transladação e dos cortejos da 
Procissão do Encontro em São Cristóvão - SE. 
 
Fonte: GOOGLE (2011); PEREIRA, Lúcia Maria (2011). 
 
                                                
60 Os trajetos pontilhados referem às partes dos cortejos em que as imagens percorrem cada uma 
isoladamente até se encontrarem na Praça São Francisco. Os números significam os Sete Passos. 
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ANEXO A – Os Sete Passos61 recitados em português e cantados em latim durante a 
procissão. 
 

1. E Pedro recordou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante, três vezes me negarás. E, 

saindo, chorou amargamente62 (Jo 13, 38). 
“Et recordatus est Petrus verbi Jesu quod dixerat prius quam gallus cantet ter me negabis et 

egressus foras, et egressus foras flevit amare”. 

2. Maria, tomando uma libra de unguento de nardo precioso num vaso ungiu os pés de Jesus 

e com seus cabelos enxugou os pés de Jesus, ficando a casa cheia de perfume do unguento 

(Jo 12, 3). 
“Maria ergo accepit libram unguenti nardi pistici pretiosi et unxit pedes Jesu, et extersit pedes Jesu 

capillis suis et domus impleta est ex odore unguenti”.  

3. Quando o povo ouviu que Jesus vinha à Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e foram-lhe 

ao encontro e os meninos exclamavam dizendo: é este o que há de vir para a salvação do 

povo (Jo 12, 12). 
“Cum audisset populus, quia Jesus venit Jerosolyman acceperunt ramos palmarum et exierunt exi 

obviam et clamabant pueri et clamabant, dicentes hic est qui venturus est, in salutem populi”. 
4. Oh, vós todos que passais pelo caminho, prestai atenção e vede se existe dor igual à minha 

dor (Lm 1, 12). 
“O vos omnes qui transitis per viam atendite et videte si est dolor sicut dolor meus”. 

5. Tende piedade de mim, oh, Deus, tende piedade segundo a vossa grande misericórdia (Sl 

50,1). 
“Miserere mei, Deus, miserere secundum Magnam misericordiam tuam”. 

6. Lava-me totalmente da minha falta, e purifica-me do meu pecado (Sl 50,4). 
“Amplius lava me ab iniquitate mea et a pecato meo munda me”. 

7. Só contra ti eu pequei. O que é mal fiz diante de ti. Tua sentença assim, se manifesta justa 

e reto o teu julgamento (Sl 50, 5-6). 
“Tibi soli peccavi et malum coram te feci ut justificeris in sermonibus tuis et vincas cum judicaris”. 

 

 

 

 

 

                                                
61 Os três primeiros Passos narram fatos que envolvem a vida de Jesus em função do sacrifício redentor. Os três 
últimos são parágrafos do Salmo 50, o Salmo de Misericórdia – o Miserere.  
 
62 Essas palavras foram ditas por Jesus na Cruz na noite em que ele foi entregue. 



 139

ANEXO B – O ofício a Senhor dos Passos 

 

      Um antigo manual do ofício foi republicado pelos frades carmelitas em 2010 e 

recebeu o nome de Devocionário ao Senhor Jesus dos Passos. A seguir, apresento a 

sequência dos versos do ofício de Senhor Jesus dos Passos, assim como a iconografia 

dos Sete Passos. A invocação às horas Matinas inicia, com o hino a seguir, num pedido 

do oficiante para, em seus lábios, louvar ao Deus Trino Cristão e rememorar sua paixão 

e morte (sofrimento, martírio e agonia), e a tomá-lo por guia, como segue no Hino que 

anuncia o Primeiro Passo – Jesus no Horto das Oliveiras, afirmando Jesus como Deus 

que se fez homem, que suou, derramou seu sangue, sofreu agonias, temeu a morte, mas 

cedeu a ela para salvar os seus. 
 

Deus vos salve, Virgem, Filha de Deus Padre. (o povo repete o mesmo). 

Deus vos salve, Virgem, Mãe de Deus Filho. 

Deus vos salve,Virgem, Esposa do Divino Espírito Santo. 

Deus vos salve, Virgem, Templo e Sacrário da Santíssima Trindade. 

 
Abri os lábios meus, 

Divino Senhor, 

Dirá minha boca 

O vosso louvor. 

 

Sede em meu favor63 

Deus onipotente, 

Vinde socorrer-me, 

Sede diligente. 

 

Glória ao Padre, ao filho, 

Ao Amor também, 

Que é um só Deus 

Em pessoas três. 

Como no princípio 

Agora e sempre, 

Por todos os séculos 

Dos séculos. Amém. 
                        

                                                
63 Súplica que se repete em três estrofes antes de cada hino, ou a cada Hora Santa do ofício. 



 140

                        Às Matinas  

                                  

        Hino 

 

                  Do Padre Esplendor,  

                  Dos Céus alegria, 

                  Pelo nosso amor 

                  Mui triste se via 

 

                  No Horto suando,  

                  Com grande agonia, 

                  Sangue que em gotas 

Na terra corria.        

                           

Lavar nossas culpas 

Com ele queria,  

Mas temendo a morte,  

Aflito jazia. 

 

Confortando, um Anjo 

Então lhe diria, 

Que por nós morrendo, 

Vida nos daria. 

                               Figura 31 – Medalhão de prata 1.  

Para que nós gozemos 

Os Céus, algum dia, 

                  A Jesus dos Passos 

Tomemos por guia. 

 

Bendito sejais 64 

Meu doce Jesus, 

Que o mundo remistes 

Pela Santa Cruz. 

 

    Dos fiéis as almas, 

    Divino senhor, 

      Convosco descansem 

     Em paz e amor. 

 

                                                
64 Bendito de três estrofes que se repetem ao fim de cada hino, ao qual se segue a oração. 
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Ouvi, Bom Jesus, 

Minha oração. 

Cheguem os meus brados 

Ao vosso Coração. 

 

   ORAÇÃO65 

 

Senhor meu Jesus Cristo, Filho de Deus 

vivo, ponde diante de vossos pés a minha 

alma, em vossa paixão sagrada e acerba 

morte da Cruz. Agora e na hora da minha 

morte, dignai-vos dar-me os socorros da 

vossa divina graça; aos vivos e defuntos, 

perdão e descanso; à vossa Igreja, paz e 

concórdia; a nós, pecadores, glória e vida 

eterna. Vós, que viveis e reinais na 

unidade do Padre e do Santo Espírito, por 

todos os séculos. Amém. 
 

       Na hora Prima, canta-se o hino do Segundo Passo – Jesus na Presença de Pilatos, 

quando Jesus, julgado culpado por Caifás, é atormentado por ministros deste. O 

oficiante também é chamado a rever suas dores, tormentos, injustiças e culpas e 

recordar quanto seu Deus sofreu para salvá-lo: 

 
 

Sede em meu favor 

Deus onipotente, 

Vinde socorrer-me, 

Sede diligente. 

 

 

Glória ao Padre, ao Filho, 

Ao Amor também, 

Que é um só Deus 

Em pessoas três. 

 
                               

 
                                                
65 Esta oração é iniciada pelo sacerdote e acompanhada pelos fiéis.  



 142

                       À prima 

 

           Hino    

 

                 Por pagar por nós 

  Ao Padre ofendido, 

  Quis o Rei da glória 

  Ser preso e vendido. 

 

  Entregue por Judas,  

  A Anás levado,  

  Como malfeitor 

  Com cordas atado, 

 
  Onde testemunhas 

  Falsas se acharam, 

  E a mesma inocência 

  De culpa acusaram. 

 

  E por Caifás 

  Blasfemo julgado,  

  Logo dos ministros 

  Foi atormentado. 

                                                              Figura 32 – Medalhão de prata 2. 

  Falsos testemunhos 

  Tem Jesus sofrido, 

  Testemunhas eram 

  Dos seus escolhidos. 

 

Bendito sejais... 

 

 

ORAÇÃO... 

 

       Na hora Terça, o hino deste Terceiro Passo – Jesus açoitado e atado por cordas, faz 

memória aos açoites, bofetadas, humilhações e vilipêndios com que os ministros de 

Pilatos vitimaram o Deus cristão, e do seu sangue por eles derramado: 

                              
Sede em meu favor... 
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                        À Terça 

 

                          Hino 

                                                         
                As garras lançaram, 

                Quais lobos sinistros, 

                No manso Cordeiro, 

                Os ímpios ministros. 

 

                Cruéis bofetadas 

                Em seu rosto deram 

                Outros vilipêndios  

                 Muitos lhe fizeram. 

 

                 Para que com vida  

                 Não lhes escapasse, 

                 A Pilatos, foram 

                 Para que o condenasse. 

 

                 Pilatos, querendo 

                 De sangue os fartar, 

                 Com cruéis açoites 

                 O fez derramar. 

                                                 Figura 33 – Medalhão de prata 3. 

                 Sangue de Jesus 

                 Por nós derramado, 

                 Precioso óleo 

                 É contra o pecado. 

 

Bendito sejais... 

 

ORAÇÃO... 

 

       Na hora Sexta, segue-se o hino do Quarto Passo - Jesus é atado a uma coluna e, 

mofando dele, o fazem falso rei, dando-lhe cetro de cana e manto vermelho. O Deus 

cristão é humilhado e condenado à morte de cruz pelo povo, que o havia recebido dias 

antes em Jerusalém com gritos e aclamações de Hosana ao Rei. 

 
Sede em meu favor... 
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                       À Sexta 

 

                         Hino 

                   

                 De açoitar cansados 

                 Os cruéis verdugos, 

                 Lhe assentaram coroa 

                 De espinhos agudos. 

                       

                 Na mão uma cana 

                 Por cetro lhe deram, 

                 E, mofando dele, 

                 Rei falso o fizeram. 

 

                 Temendo Pilatos, 

                 Que assim o matassem, 

                 Ao povo o mostrou 

                 Para que se abrandassem. 

 

                 Mas o cruel povo, 

                 Não bem saciado, 

                 Clama que, na Cruz, 

                 Morresse cravado. 

                                               Figura 34 – Medalhão de prata 4. 

                 Ó povo tão feroz! 

                 Ó ódio tão forte, 

                 Que a mesma vida  

                 Condenas à morte. 

                             

Bendito sejais... 

 

ORAÇÃO... 

 

       Na hora Noa, canta-se o hino do Quinto Passo – Jesus toma nos ombros o madeiro 

da cruz66, e segue o manso cordeiro subindo o monte do Calvário para ser crucificado 

como vítima de expiação pelos pecados do povo que o condenara: 
Sede em meu favor... 

             
                                                
66 Imagem popularmente conhecida como Senhor dos Passos, nela o manto vermelho é substituído por 
uma túnica roxa, que simboliza a penitência, o sacrifício. 
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                            À Noa 

 

                            Hino 

                 

                 Corações tão duros, 

                 Nas vozes que deram, 

                 Conheceu Pilatos 

                 Que ferinos eram. 

                           

                 Então mais temendo, 

                 À morte entregou, 

                 E, as mãos lavando, 

                 Limpo não ficou. 

                 Entregue aos algozes 

                 O manso cordeiro, 

                 Tomou em seus ombros 

                 Da cruz o madeiro. 

 

                 Com o qual ao monte, 

                 Débil e cansado, 

                 Subiu para ser 

                 Por nós imolado. 

 

                 Subir com Jesus                                       Figura 35 – Medalhão de prata 5. 

                 Ao monte é preciso, 

                 Para entrar com ele 

                 No seu Paraíso. 

 

Bendito sejais... 

 

ORAÇÃO... 

 

       Na hora das Vésperas, segue-se o canto do Sétimo Passo – Jesus é pregado na Cruz, 

despido de suas vestes numa cruz, entre dois ladrões, ele clama ao Pai67: 

                           
Sede em meu favor... 

                            

                                                
67 Este hino descreve os momentos que antecedem a morte, somente a primeira estrofe descreve a imagem 
que representa o Ecce Homo ou Jesus da Cana Verde, o Sexto Passo.  
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                          Às Vésperas 

 

                                Hino 

 

                 Da sagrada roupa, 

                 Ao monte subido, 

                 Por cruéis algozes 

                 Foi Jesus despido. 

 

                 E com fortes cravos, 

                 Em a Cruz pregado, 

                 Entre dois ladrões, 

                 Nela levantado. 

 

                 Por mais padecer 

                 Estando sequioso, 

                 Vinagre lhe deram 

                 E fel amargoso. 

 

                 Assim padecendo, 

                 Ao Padre orava, 

                 Pelo povo que 

                 O crucificava. 

                                          Figura 36 – Medalhão de prata 6 

                 Pelos inimigos 

                 Devemos orar, 

                 Para de Jesus 

                 A glória alcançar. 

 

Bendito sejais... 

 

ORAÇÃO... 

 

         Na hora das Completas, o hino final anuncia o fim do martírio do Deus cristão, 

morto, suspenso numa cruz, ferido, exaurido em sangue, sem forças; finda sua agonia 

num último suspiro, cumpre a vontade de seu Pai, morre pelos seus irmãos. O Sétimo 

Passo – Jesus Morre na Cruz.  
Sede em meu favor... 
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                     Às Completas 

 

                             Hino 

 

                 Já eram três horas 

                 Que na Cruz pendente,  

                 Padecia o Filho 

                 Do onipotente. 

 

                 Ferido de dores, 

                 De sangue exaurido, 

                 De forças estava 

                  Já destituído. 

 

                 Porque a vontade 

                 Do Padre cumpria, 

                 Expirando acaba 

                 Com grande agonia. 

 

                 Eclipsou-se o sol, 

                 A terra tremeu, 

                 Mas o duro povo 

                 Não se arrependeu.                                                                         

                                                                   Figura 37 – Crucifixo de prata. 

                 De nossos pecados 

                 Já arrependidos, 

                 De Jesus seremos 

                 Mui bem recebidos. 

 

                 Em seu coração 

                 Pela lança aberto, 

                 Acharemos porta 

                 E o perdão certo. 

 

Bendito sejais... 

 

 

ORAÇÃO... 
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        O ofício se finda com uma oração de oferecimento pela memória da Paixão de 
Cristo68. 
 

Oferecimento 

 

A vós, bom Jesus, 

Com toda atenção, 

Dedico à memória 

Da vossa Paixão. 

Para que por ela, 

Com o bom ladrão, 

Mereça das culpas 

Plena remissão. 

 

 

 
Figura 38 – Medalhão de prata 7 e relicario de prata. 
 

                                                
68 As seis primeiras imagens que ladeiam os hinos são dos medalhões de prata, que ornamentavam o 
andor da imagem de Senhor dos Passos, que foram retiradas em 2008 pelos frades carmelitas. O 
crucificado não pertence ao acervo e foi usada apenas para compor o conjunto de imagens. Além desses 
medalhões, há outro, que retrata a Verônica, conforme imagem acima. Ao lado, desse último está a 
custodia com a Relíquia Santa.  
 


