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RESUMO

O fenômeno das festas religiosas em devoção aos santos e santas padroeiras (os) apresenta-se como um campo de
possibilidades de estudos a serem desvendados no âmbito da Geografia. Nesse viés, o presente artigo objetiva
compreender as territorialidades da festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a partir da caminhada devocional,
que foi incorporada à dinâmica da festa da padroeira de Vila Bananeiras, Arapiraca – AL. Para aclarar o objetivo
proposto, o trabalho ancorou-se na pesquisa de enfoque qualitativo, por meio de observações in loco da festa,
acompanhamento dos festejos e registro fotográfico. E para fundamentar as descrições, realizou-se também uma
revisão da literatura de modo a estabelecer a mediação entre o empírico e a teoria que respalda a temática.

Palavras-Chave: Vila Bananeiras; Festas de Padroeiros; Cultura.

RESUMEN

El fenómeno de las fiestas religiosas en devoción los santos patronos se presentan como un campo de posibilidades a
ser desveladas en el ámbito de la Geografía. En este sentido, el presente artículo tiene por objeto comprender las
territorialidades de la Fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro a partir de la caminata devocional, que fue
incorporada a la dinámica de la fiesta de la patrona de Vila Bananeiras, Arapiraca - AL. Para aclarar el objetivo
propuesto, el trabajo se ancló en la investigación de enfoque cualitativo, por medio de observaciones in loco de la
fiesta, acompañamiento de los festejos y registro fotográfico. Y para fundamentar las descripciones, se realizó también
revisión de la literatura para establecer la mediación entre el empírico y la teoría que respalda la temática.

Palabras clave: Vila Bananeiras; Fiesta de los Patronos; Cultura.

INTRODUÇÃO

O presente artigo é fruto das discussões e pesquisa desenvolvida no âmbito do Grupo de Extensão em Estudos de
Geografia Cultural do Sertão de Alagoas – GEECCSA, pertencente ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Análise
Regional – GEPAR/CNPQ, da Universidade Federal de Alagoas – Campus do Sertão/Delmiro Gouveia.

Dentre as discussões realizadas no âmbito do Grupo de Extensão, surgiu a necessidade de apreciação da festa de
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Vila Bananeiras, tendo em vista sua amplitude e singularidades, pois a festa,
enquanto elemento social é um ato coletivo que implica uma determinada estrutura social, envolvendo a participação
da sociedade em seu conjunto ou de grupos. As festas geralmente articulam-se em torno de um objeto focal, que pode
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ser um ente real ou imaginário, um acontecimento, um anseio ou uma satisfação coletiva (GUARINELLO, 2001).
Nesse sentido, as festas religiosas surgem no seio da vida cotidiana como um momento de celebração, que rompe
com as lógicas estabelecidas nas relações cristalizadas das atividades diárias.

Vila Bananeiras é um distrito do município de Arapiraca, localizado no agreste do território alagoano. A população
residente nessa comunidade desenvolve diversas atividades para a manutenção das suas vidas no território. Alguns
se dedicam ao trabalho em pequenas propriedades rurais, como agricultores familiares ou diaristas, outros são
contratados para o corte da cana de açúcar. Há também uma parte expressiva da comunidade que trabalha como
assalariados no comércio da cidade de Arapiraca, na própria comunidade, ou em cidades e comunidades vizinhas.
Soma-se ainda a esse quantum os que vivem da aposentadoria rural. Outro elemento a ser destacado é a migração
temporária para outras regiões em busca de trabalho (principalmente em tempos de estiagem, sobretudo para a
região sudeste).

Destarte, considerando a importância das festas de padroeiro para as comunidades, sobretudo rurais, como elemento
de sua própria estrutura social, o presente artigo busca compreender as singularidades da festa de Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, analisando as territorialidades religiosas construídas pela religião católica durante a festa da
comunidade de Vila Bananeiras. Assim, elegemos a caminhada devocional que ocorreu no dia 10 de novembro de
2016 como objeto de estudo desse artigo. Para Bonjardim et al (2012, p. 06):

[...] a festa de padroeiro é para os devotos a possibilidade de agradecimento e de
comunhão com Deus, por meio do santo de devoção. Ir à festa para além de uma diversão
é, sobretudo, a possibilidade de chegar perto do santo, de agradecer as bênçãos e graças,
de pagar promessas, de purgar pecados, de se redimir.

Concordamos com as autoras, pois a festa é um momento bastante plural, haja vista as várias práticas sociais que
podem ser analisadas nesse momento, que vai de ocasiões de descontração, onde são notáveis as sociabilidades
entre amigos, parentes e devotos, a aproximação com a divindade, à luz de uma aproximação com Deus. De acordo
com D’Abadia e Almeida (2009, p. 60): “[...] as festas oferecem como características básicas: a superação das
distâncias entre os indivíduos; a produção de um estado de efervescência e a transgressão das normas coletivas”.

Frente a esse cenário, os pagadores de promessas e os fiéis ganham a cena na festa, pois eles participam da
organização, das decisões sobre os principais momentos da festa, já que a festa precisa de deliberações como: a
procissão, a disposição do parque de diversões, os noiteiros[i], entre outras demandas que surjam. Embora as festas
tenham manifestações que são ritualísticas, como toda manifestação cultural, elas estão “[...] sujeitas a modificações
com o passar dos anos, embora possuam elementos que são típicos de cada formação social [...]” (BONJARDIM et al,
2012, p. 02).

Lançando mão desse apontamento, a caminhada devocional é uma dessas modificações que podem ser vistas na
festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ela surgiu no ano de 2015, quando um morador da comunidade e fiel a
santa padroeira a organizou. Ela é fruto de uma promessa feita a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde o fiel
obteve uma resposta positiva ao seu pedido.

Assim, em forma de agradecimento à santa padroeira, esse morador – que já vinha fazendo a caminhada há dois
anos e sozinho –, junto aos fiéis que tratam da organização da festa, instituíram a primeira caminhada devocional, a
qual foi incorporada na dinâmica da festa da padroeira, que acontece na segunda semana do mês de novembro de
cada ano.

Para atingir o objetivo desta pesquisa, foi realizada pesquisa in loco durante o período da festa, entre os dias 09 e 13
de novembro de 2016. Em específico, realizou-se o acompanhamento da caminhada devocional, cujo trajeto durou
quatro horas, onde foram realizadas observações da caminhada devocional, com descrição dos eventos em um
caderno de campo, e registro fotográfico.

Nessa perspectiva, o presente artigo estrutura-se em dois tópicos, são eles: 1) Vila Bananeiras: surgimento,
caracterização e festas, primeiras notas; e 2) Territorialidades religiosas na festa de Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, finalizando com as considerações finais acerca dos tópicos evidenciados, além da introdução.
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1. VILA BANANEIRAS: SURGIMENTO, CARACTERIZAÇÃO E FESTAS, PRIMEIRAS NOTAS

Vila Bananeiras teve seu surgimento no limiar dos anos 1920, quando João Francisco Aureliano comprou as terras
que hoje é a comunidade. De acordo com o Projeto Político e Pedagógico (PPP) da Escola José Pereira Lúcio,
localizada em Vila Bananeiras:

João Francisco é filho de Bernardino José dos Santos. Nasceu no Baixão, bairro de
Arapiraca, em 1872, casou-se com Senhorinha Francisca de Oliveira em 1892, viveu com o
seu sogro Antonio Lopes da Silva, no sítio Lagoa dos Cavalos, hoje Vila Aparecida, até
1920, data em que comprovou a propriedade e que criou o povoado de Bananeiras com
seus 14 filhos, faleceu no ano de 1952. (ARAPIRACA, 2010, p. 15)

O território que hoje é a comunidade de Vila Bananeiras pertencia ao Sítio Piauí, comunidade rural de Arapiraca. O
nome “Vila Bananeiras”, deu-se por conta da presença de uma quantidade significativa dessa planta nos arredores
das nascentes que existem na comunidade, que abastecem todo o território bananeirense e sítios vizinhos. João
Francisco Aureliano vendia bananas nas feiras da região, e esse fato fez dele um homem bastante conhecido
(ARAPIRACA, 2010, p.15).

Em 1934, houve a construção da Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tornando Vila Bananeiras um centro
religioso. Segundo o PPP:

Com a construção da capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em 1934,
Bananeiras passou a ser um centro religioso que reunia muita gente para assistir as missas
e celebrar casamentos e batizados, foi assistida pelos vigários de Junqueiro de 1935 a
1969, quando passou a pertencer à Paróquia de São José, de Arapiraca. Em agosto de
2010 foi oficializada como área Pastoral Nossa Senhora do Perpetuo Socorro.
(ARAPIRACA, 2010, p.15)

Tornando-se um centro religioso, Vila Bananeiras passou a ganhar destaque no cenário rural arapiraquense,
exercendo forte influência nas comunidades vizinhas, a exemplo do Sítio Piauí (município de Arapiraca), Limoeirinho
(município de São Sebastião), Brejo dos Bois (Junqueiro), Ingá (Junqueiro), dentre outros. Nessa perspectiva, o
pequeno comércio da comunidade foi ganhando força, fazendo Vila Bananeiras sobressair perante as demais
comunidades vizinhas.

Vila Bananeiras é uma comunidade rural, com aproximadamente 5.000 habitantes, localizada cerca de 23 quilômetros
do centro de Arapiraca. Suas principais festas são: a Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira da
comunidade; quermesses; e carnavais fora de época (ARAPIRACA, 2010, p.15).

Outra festa que tem assumido proporções significativas é a festa de São João. O São João da comunidade ressurgiu
da necessidade de valorização da cultura nordestina e da valorização da identidade territorial. Assim, os jovens
criaram uma quadrilha, denominada Banaluar, que faz movimentar toda comunidade no ciclo junino.

A festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é o maior evento da comunidade, pois a mesma mobiliza grande parte
da sociedade bananeirense, além de unir os mais diversos sujeitos e fortalecer seus vínculos territoriais, entendidos
como resultado “[...] das ações ou das práticas sociais, relações criadas material e simbolicamente pela ação dos
sujeitos sobre o tempo e o espaço” (HEIDRICH, 2009). No caso de Vila Bananeiras, a ideia de fortalecimento dos
vínculos territoriais se dá, sobretudo na esfera do simbólico, e das relações de sociabilidade entre os moradores, pois:

A festa introduz um parêntese na vida das pessoas: as preocupações e os problemas são
esquecidos, as tarefas repetitivas dão lugar aos ritmos inéditos [...] As estruturas rígidas da
vida social apagam-se: as barreiras caem, e a alegria é geral, todo mundo se fala.
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(CLAVAL 2004, p. 27).

Fora da dinâmica cristalizada da vida quotidiana, no período da festa, a sociedade bananeirense sai da rotina e vive
um tempo de efervescência, que pode ser: espiritual ou social. Vila Bananeiras torna-se, assim, uma comunidade
festiva, distante dos problemas cotidianos quer sejam políticos e/ou econômicos. A festa acontece justamente quando
o fumo, que traz renda para muitas famílias, é vendido.

De acordo com Santos e Kinn (2009, p. 60): “[...] as festas surgem como um acontecimento marcado pelo encontro,
criação e fortalecimento de uma teia de relações sociais, tendo nos Santos padroeiros seus principais mediadores”. A
festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é de grande importância para o fortalecimento dos vínculos territoriais
na comunidade de Vila Bananeiras, pois ela propõe encontros de amigos e familiares, além de (re)significar as
identidades territoriais dos sujeitos que vão à festa e fortalecem a cultura. Almeida (2008, p. 48), citando Claval (1995)
afirma que:

[...] é pela cultura que as populações interagem com a natureza, fazem a sua mediação
com o mundo e constroem um modo de vida particular, além de se enraizarem no território.
Há, assim, uma herança cultural que permeia a relação com o território.

No caso específico, a (re)significação da identidade territorial dos sujeitos que frequentam a festa, se fortalece pois há
uma relação entre território e a cultura, partindo do pressuposto que os processos identitários e as territorialidades são
desenvolvidos na apropriação material e simbólica desse território. Assim, pois, concebemos que há um elo “[...]
indissociável, entre território e cultura [...] e mais especificamente, entre território e identidade” (HAESBAERT 2007, p.
35), que se expressa simbolicamente nos ritos, nas festas, nas sociabilidades e nas territorialidades presentes nos
festejos.

1. TERRITORIALIDADES RELIGIOSAS NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

Em 2016 a igreja da comunidade de Vila Bananeiras tornou-se paróquia, fortalecendo ainda mais seu poder frente às
comunidas do entorno. Fazem parte da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro as seguintes comunidades:
Piauí, Cangandú e Pé Leve, municípios de Arapiraca; Ingá, Brejo dos Bois, Camadanta, Chã da Limeira, Atoleiro e
Chã do Meio, municípios de Junqueiro; e Limoeirinho, município de São Sebastião. A igreja passou a exercer
influência em uma extensão territorial ainda mais significativa, que conglomera 10 comunidades do seu entorno, tanto
no município de Arapiraca, como nos municípios de São Sebastião e Junqueiro, no Estado de Alagoas.

Assim como expressão desse fortalecimento tem-se a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde todas as
comunidades prestigiam a celebração da festa. As narrativas e as descrições sobre a mesma, a seguir, foram
realizadas tendo como referência o trabalho de campo (que contou com observações, descrição da paisagem e
conversas com os fiéis e participantes da festa), realizada entre os dias 09 e 13 de novembro de 2016, e em
específico, a segunda caminhada devocional.

No dia 10 de novembro de 2016, a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro iniciou-se com uma caminhada
devocional. Nela, os devotos da padroeira dirigiram-se ao bairro de Canafístula, localizado na zona urbana de
Arapiraca, por volta de uma hora e vinte minutos da manhã, para iniciar a caminhada devocional, que culmina na
abertura das festividades da comunidade.

Essa caminhada é algo novo no contexto da festa da padroeira, e pela sua expressividade foi inserida na
programação da festa, mais precisamente quando um fiel a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro teve uma graça
alcançada.

No ano de 2015, a caminhada devocional contou com dezenas de fiéis, que se dirigiram ao bairro Canafístula em dois
ônibus, para realizarem o cortejo. Já no ano de 2016, foram necessários três ônibus para levarem os fiéis ao referido
bairro, além de carros particulares e de carros para suporte material (contendo alimentos, água, remédios, e para levar
os fiéis que não conseguiam mais prosseguir com a caminhada, devido à exaustão). A caminhada devocional teve seu
início às duas horas da manhã, com aproximadamente duzentas pessoas, e saiu da Igreja de Santa Isabel, no bairro
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Canafístula.

Segundo Raffestin (1993, p.119), “[...] o fenômeno religioso é bem caracterizado pelas relações de poder [...]”, esse
poder exercido pela religião no território pode ser evidenciado pela forma como os fieis territorializam o espaço à luz
dos seus anseios grupais. Essa territorialização do espaço geográfico configura a territorialidade.

Para Haesbaert (2005, p. 6776), “[...] a territorialidade, além de incorporar uma dimensão estritamente política, diz
respeito também às relações econômicas e culturais”. Assim, Salk (1986, p. 219, apud HAESBAERT, 2005, p. 6776),
aponta que:

[...] a territorialidade, como um componente de poder, não é apenas um meio para criar e
manter a ordem, mas é uma estratégia para criar e manter grande parte do contexto
geográfico através do qual nós experienciamos o mundo e o dotamos de significado.

Nesse prisma, consideramos que no período da festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, os fiéis da igreja
católica territorializam os espaços por meio da caminhada devocional, exercendo suas territorialidades, concebidas
como o “[...] o desenrolar de todas as atividades diárias que se efetivam, seja no espaço de trabalho, do lazer, da
família [...] resultado e condição do processo de cada território” (SAQUET, 2010, p. 26).

Na festa da padroeira, essas territorialidades podem ser vistas a partir das práticas construídas pela sociedade, que
são materiais e simbólicas, pois no período da festa o cenário da comunidade muda totalmente, a paisagem é
transformada de forma a alimentar o imaginário sobre a festa da padroeira, e faz rememorar os tempos de outrora. As
pessoas se deslocam dos povoados do município e de municípios vizinhos para participar dos festejos, pela sua
representatividade.

No período da festa, as territorialidades da sociedade de Vila Bananeiras evidenciam-se, pois são expressas das mais
diversas formas, sejam a partir das ações dos grupos organizadores, que exercem seu controle em um dado território,
ou na dinâmica que pode ser observada na comunidade. Para Dourado (2015, p. 25):

[...] cada sociedade produz seu(s) território(s) e territorialidades a seu modo, em
consonância com suas normas, regras, crenças, valores e experiências, envolvendo
diversas acepções: natureza e sociedade; cultura e identidades; controle e poder;
apropriação funcional e simbólica.

Assim, Bonjardim et al (2012, p. 06), e Rosendahl (2005), destacam que a territorialidade religiosa “[...] é o conjunto de
práticas desenvolvidas por instituições e grupos no sentido de controlar um dado território”. Ou seja, “[...] a
territorialidade é fortalecida pelas experiências religiosas coletivas ou individuais que o grupo mantém com seu
território” (BONJARDIM et al, 2012, p. 06).

Nesse sentido, concordamos com Bonjardim e Almeida (2015, p. 130), a partir de Rosendahl (2006), ao salientarem
que:

[...] as festas são essenciais para a manutenção do território da religião, que se mantém se
sua territorialidade for preservada, pois a territorialidade alimenta e legitima a fé, e assim
garante a sua reprodução ao longo da história da igreja católica no Brasil. As festas são
uma das ações que compõe as territorialidades e por isso precisam ser constantemente
reproduzidas [...].

Desse modo, pode-se perceber que com essa atividade os fiéis legitimam a fé que possuem a Nossa senhora do
Perpétuo Socorro, pois a caminhada devocional é muito cansativa: a estrada de terra machuca os pés dos fieis, mas
eles persistem com essa prática. Caminhar por quatro horas fazendo orações é uma forma dos fiéis mostrarem o
quanto são devotos à santa padroeira e uma forma de agradecimento pelas graças alcançadas, demarcando uma das
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principais características da festa que é a intensa religiosidade e o caráter de agradecimento.

A caminhada devocional teve seu início por volta das duas horas da manhã, chegando à Paróquia de Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro às seis horas em ponto. Cabe destacar, que a chegada do cortejo foi um momento muito
emocionante, pois os féis foram recebidos por fogos e outros fiéis juntaram-se ao grupo, criando uma atmosfera de
agradecimento e comunhão.

Ao chegarem à frente da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, os fiéis adentraram a igreja, somando-se
a outros fiéis que não puderam fazer a caminhada. Em seguida a imagem da santa padroeira foi posta no altar, e ao
som de fogos e ovações foi declarada a abertura oficial da festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Por último,
foi cantado pelos fiéis o “Santo Ofício da Imaculada Conceição”, que sobre forte comoção abrilhantou a abertura da
festa.

Destarte pode-se destacar que a caminhada devocional incorporada à festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é
mais um elemento da festa da padroeira que fortalece os vínculos territoriais dos fiéis no território de Vila Bananeiras.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da leitura sobre o conceito de territorialidades e as festas religiosas, e dialogando com o evento da segunda
caminhada em devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, percebeu-se que a religião católica exerce forte
influência na trama territorial da comunidade de Vila Bananeiras e adjacências.

Ao longo do texto buscou-se elucidar que a religião católica e os devotos a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro têm
praticado suas territorialidades, e estas evidenciam-se durante todo o período da festa, quando os fiéis tomam as ruas
com seus cânticos e expressões culturais, exteriorizando sua fé em forma de devoção a santa padroeira, que atende
os pedidos dos seus filhos e os protegem. Nesse sentido a observação da festa e da caminhada confirma as palavras
de Da Matta (1984, p. 89), para quem “[...] a vida de um santo é uma história exemplar a ser imitada pelos homens e a
procissão que ao santo se dedica diz um pouco dessa caminhada terrena para o Céu.” Seguir a santa na caminhada
devocional, no caso de Vila Bananeiras, é seguir seu exemplo, suas qualidades de bondade e de vida exemplar.

A pesquisa qualitativa e diálogo com o arcabouço teórico que orientou a análise apontou que as festas em devoção
aos santos e santas padroeiras (os), exercem forte poder sobre os territórios, sendo um elemento que vai além do
caráter cultural e simbólico, nutrindo as sociabilidades construídas pela manifestação religiosa no espaço. O poder da
religião ganha destaque no território da festa.

Assim, em Vila Bananeira, festa é também um momento de celebração da vida, do rompimento do ritmo monótono do
cotidiano, que permite ao homem experimentar afetos e emoções. Suspende-se o tempo dos relógios, e o homem
experimenta a essência fundante de respeito à fé e à fraternidade comunal, que alimentam as manifestações
religiosas e perpetuam as tradições (BERGER, 1973).

[i] Os noiteiros da festa da padroeira são as atividades que são desenvolvidas a cada dia da festa, como: louvores,
missas, adoração, leilão, entre outras. Em se tratando da festa de Vila Bananeiras, esses noiteiros contam com
homenagem ao comércio da comunidade, aos agricultores, as associações, as comunidades pertencentes à
administração da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, variando a cada ano.
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