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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho objetiva compreender como a morte é produzida e (in)visibilizada 
no Sertão de Pernambuco, a partir de cruzes levantadas nas estradas. É uma 
pesquisa de inspiração etnográfica, na qual se destaca uma multiplicidade de 
registros de pesquisa, como a observação participante, entrevistas 
semiestruturadas, fotografias e diário de campo. Alinha-se às investigações em 
Psicologia Social com ênfase no debate sobre a produção de morte em 
comunidades rurais. O argumento central é que as cruzes das estradas 
compõem uma economia da salvação para mortes repentinas e uma estratégia 
de bem lembrar os mortos, sob uma dimensão simbólica do catolicismo 
popular. Assim, as cruzes das estradas são construções sociais. É possível 
apontar que as cruzes das estradas funcionam como um lugar privilegiado para 
a lembrança dos mortos, ao mesmo tempo, em que criam e recriam 
desigualdades sociais. As histórias mais lembradas apontam para uma 
concentração de visibilidade da morte de homens jovens e, consequentemente, 
para uma invisibilidade da morte de crianças, mulheres e idosos. Tendeu-se a 
culpabilizar os jovens por suas próprias mortes, pois dirigiam alcoolizados suas 
motocicletas quando morreram. Entretanto, as pessoas pesquisadas 
pareceram questionar pouco a omissão do Estado em relação à manutenção 
da estrada, falta de sinalização e acostamento, além da ausência de 
fiscalização dos veículos e motoristas que trafegam na região. 
 
Palavras-chave: Morte. Cruzes das estradas. Catolicismo Popular. 
Comunidades Rurais. 
  



ABSTRACT 
 
 
 

This work aims to understand how death is produced and (in)visualized in 
Pernambuco, from crosses built on the roads. It is inspired in ethnographic 
research, which highlights a plurality of records of research, such as participant 
observation, semistructured interviews, photographs and field journal. Aligns to 
the investigations in Social Psychology with emphasis in the debate on the 
production of death in rural communities. The central argument is that the 
crosses on the roads make up an economy of salvation for sudden deaths and 
a strategy of well remember the deads, under a symbolic dimension of popular 
Catholicism. Thus, the crosses on the roads are social constructions. It can be 
pointed out that the crosses on the roads act as a privileged place for the 
remembrance of the dead, while they create and recreate social inequalities 
place. The most remembered stories point to a concentration of visibility of 
death for young men and, consequently, to an invisibility of death of children, 
women and elderly. It tended to blame the youth for their own deaths, once they 
drove their motorcycles drunk when they died. However, people surveyed 
seemed little question the omission of the State with regards to road 
maintenance, lack of signage and coasting, besides the lack of monitoring of 
vehicles and drivers who pass through the region  
 
Keywords: Death. Crosses on the roads. Popular Catholicism. Rural 
Communities. 

  



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
LISTA DE QUADROS 
 
Quadro 1: Entrevistas sobre as cruzes na estrada. ............................................... 68 

 
LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1: Localização da pesquisa em relação a Pernambuco. .......................... 55 

Figura 2: Localização do município de Santa Cruz da Baixa Verde – Sertão do 
Pajeú. ............................................................................................................................. 56 

Figura 3: Localização da PE-365 e das comunidades rurais de Santa Cruz da 
Baixa Verde. ................................................................................................................. 57 
Figura 4: Óbitos por causas externas 2000-2011. ................................................. 59 
Figura 5: Óbitos por causas externas 2000-2011 por faixa etária. ...................... 59 

 
LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 1: Mortalidade em relação à faixa etária segundo grupo de causas 
Código Internacional de Doenças 10 (CID – 10). ................................................... 58 

 
 
LISTA DE FOTOGRAFIAS 
 

Fotografia 1: Foto de um homem pintando uma capela no ‘Cemitério Velho’ de 
Santa Cruz da Baixa Verde. ....................................................................................... 62 
Fotografia 2: Foto da cruz de uma mulher jovem. .................................................. 63 

Fotografia 3: Foto da ‘cruz dos dezesseis’. ............................................................. 64 
Fotografia 4: Foto da ‘cruz dos dezesseis’ e a estrada. ........................................ 64 
Fotografia 5: Foto da capela construída às margens da PE-365. ....................... 65 

Fotografia 6: Foto das cruzes da entrada da cidade ............................................. 65 
Fotografia 7: Foto das cruzes da entrada da cidade e ornamentação ............... 65 

Fotografia 8: Foto de cruzes referente à morte de homens jovens (I). ............... 66 
Fotografia 9: Foto de cruzes referente à morte de homens jovens (II). .............. 66 

Fotografia 10: Cruzes da estrada sem inscrições (I). ............................................ 66 
Fotografia 11: Cruzes da estrada sem inscrições (II). ........................................... 66 
Fotografia 12: Foto de cruzes referente à morte de homens jovens (III). .......... 70 

Fotografia 13: Foto de cruzes referente à morte de homens jovens (IV). .......... 70 
Fotografia 14: Cruz dos dezesseis (I). ..................................................................... 89 

Fotografia 15: Cruz dos dezesseis (II). .................................................................... 89 
Fotografia 16: Cruzes em granito (I). ........................................................................ 92 

Fotografia 17: Cruzes em granito (II). ....................................................................... 92 
Fotografia 18: Capela do filho e da mãe (I). ............................................................ 94 
Fotografia 19: Capela do filho e da mãe (II). ........................................................... 94 

 

  



SUMÁRIO 
 
Introdução ....................................................................................................... 10 

Capítulo 1 As cruzes das estradas: recantos de fé, memória e resistência 
 ......................................................................................................................... 18 

1.1 A morte e as cruzes das estradas como uma contínua transformação social e 
histórica ................................................................................................................... 19 

1.2 Morte, cruzes das estradas e catolicismo popular ............................................. 30 

Capítulo 2 Da estrada percorrida e das cruzes encontradas ..................... 47 

2.1 Dos instrumentos utilizados ......................................................................... 50 

2.2 Sobre o universo da pesquisa ........................................................................... 54 

2.3 Um percurso de pesquisa no Sertão e suas estratégias metodológicas  ........... 59 

2.3.1 Primeira Viagem de campo ................................................................... 59 

2.3.2 Segunda Viagem de campo .................................................................. 67 

Capítulo 3 Quando as cruzes das estradas fazem ver, lembrar e resistir  72 

3.1 Por que existem cruzes nas estradas de Santa Cruz da Baixa Verde? ............ 73 

3.2 Como são as produções de morte subjacentes ao levantamento de cruzes em 
Santa Cruz da Baixa Verde? ............................................................................ 84 

3.3 Como as cruzes das estradas podem ter alcances políticos em Santa Cruz da 
Baixa Verde?  ................................................................................................. 88 

Considerações Finais .................................................................................. 110 

Referências ................................................................................................... 114 

Apêndices 

Anexos 

 



10 

 

INTRODUÇÃO  
 
 
 

“Deus ti sarvi cruis sagrada qui guarda a arma di um crente. Levai-mi 
im paz e sarvamenti”. 

(Alceu Maynard Araújo, 1964) 
 

 
 

Tomo como ponto de partida dessa dissertação uma oração, citada por 

Alceu Araújo (1964), voltada para as cruzes das estradas a fim de pensar, não 

só nas histórias de morte e de vida, mas na produção e (in)visibilidade da 

morte que as cruzes disparam aos olhos de quem viaja pelo e de quem vive no 

Sertão. As cruzes chamam atenção e encantam pelos detalhes das flores, do 

entalhe da madeira ou da fundição do ferro. Ainda mais, inspiram respeito, 

condolência e, por vezes, alerta e produz medo aos caminhantes e viajantes. 

As cruzes, sejam nas estradas ou aquelas situadas em frente das casas se 

referem a uma pessoa que morreu, cuja família católica se encarregou de 

levantar e zelar no decorrer do tempo.  

Não por acaso, o argumento central desta pesquisa é que as cruzes das 

estradas compõem uma economia da salvação para mortes repentinas e uma 

estratégia de bem lembrar os mortos, sob uma dimensão simbólica do 

catolicismo popular. Assim, as cruzes são consideradas como elementos 

constituintes de um movimento que produz e (in)visibiliza a morte no Sertão. A 

morte não somente como um evento biológico, mas como um fenômeno que é 

transbordado, inundado, contido e regulado pelo Estado e por marcadores 

sociais, como gênero, classe e geração.  

As cruzes também geram reflexões e escandalizam pela 

imprevisibilidade e pela fragilidade humana diante da morte (ELIAS, 1982/2001; 

RODRIGUES, 1983/2006): “O que terá acontecido com aquela pessoa? Terá 

morrido jovem? Terá aproveitado bem a vida? Poderia eu ter a mesma morte 

que ela?” Uma conclusão, dentre tantas outras, é a de que se deve ter cuidado 

na vida para se ter uma ‘boa morte’. 

Com leituras historiográficas e sociológicas da literatura internacional 

sobre a morte (ARIES, 1977/2012; ELIAS, 1982/2001) e com leituras 

historiográficas e antropológicas nacionais (REIS, 1991; CASCUDO, 
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1974/2002, 1983; MARTINS, 1983; RODRIGUES, 1983/2006; BRANDÃO, 

1986.) foi possível estabelecer um diálogo entre estudos culturais sobre a 

morte e a Psicologia Social. 

O escopo desse trabalho se serve ainda do alento de Michel Foucault 

(1979/2011; 1988/1993; 1975-76/2005; 1977-78/2008) e de Michel de Certau 

(1990/2009) para fundamentar as reflexões teóricas e analíticas sobre um 

direcionamento político e de resistência. A trajetória metodológica percorrida foi 

permeada por uma inspiração etnográfica e por uma multiplicidade de 

instrumentos, como a observação participante, entrevistas semiestruturadas, 

fotografias, anotações de campo e conversas.  

Desse modo, as questões de pesquisa, às quais pretendo responder, 

são logo alvitradas: Por que existem cruzes nas estradas? Como as cruzes 

levantadas às margens das estradas reverberam em (in)visibilidades da morte? 

Quais são as mortes que se fazem ver e quais são eclipsadas? Quais são os 

efeitos políticos que as cruzes das estradas alcançam? 

Meu interesse nas cruzes das estradas direciona essa pesquisa a 

perscrutar alguns modos como a morte é produzida e (in)visibilizada 

politicamente em comunidades rurais. Meus esforços resultaram em duas 

viagens ao Sertão pernambucano, mais especificamente, a Santa Cruz da 

Baixa Verde. Partindo de Recife até o município foi preciso percorrer mais de 

445Km. No entanto, concentrei a análise desse estudo em cruzes situadas na 

PE-365, no trecho circunscrito à Santa Cruz da Baixa Verde, totalizando 

19,4Km de estrada, 38 cruzes e duas capelas.  

A primeira viagem, de 30 de outubro a 06 de novembro de 2012, 

compreendeu sete dias e a segunda viagem, de 20 de novembro a 05 de 

dezembro de 2012, compreendeu quinze dias. O foco da análise foi, além de 

minhas anotações de inspiração etnográfica, entrevistas realizadas com 

camponeses/as e motoristas de transportes alternativos da região. 

Viajar para o Sertão foi mais que uma produção de dados sobre a morte, 

mas um divisor de águas sobre meu processo de reinvenção pessoal. 

Descobrir que o Sertão não é tão distante e que já fincou raízes em mim é uma 

das maiores marcas que essa pesquisa poderia me causar.  
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Da rua às porteiras do Sertão 

 

Este é o meu primeiro trabalho no e sobre o Sertão. Por isso mesmo, diz 

da primeira vez que viajei para o Sertão Central de Pernambuco, que convivi 

com camponeses e camponesas, que senti a quentura e as agudezas da seca 

na própria pele. Primeira vez que parei nas estradas de uma região rural e vi de 

perto as cruzes que compõem um cenário de vida e morte para quem passa, 

quem fica e quem, de relance, se dá conta de que há muito mais na estrada do 

que asfalto e buracos. 

É um trabalho de incontáveis ‘primeiras vezes’, o que constitui a 

produção dos dados em um tom de encantamento e admiração do rural. 

Esclareço, portanto, que não venho de uma família camponesa, tampouco de 

uma vida na roça. Venho de uma vida basicamente urbana, da ‘rua’, seja de 

Recife, lugar de morada, seja do Rio de Janeiro, lugar onde nasci. Filha de 

militar e professora, não tive oportunidade de conhecer o campo. Talvez o 

único estrado que percorri tenha sido o de uma rigidez bélica para os estudos. 

Até os vinte e cinco anos, parecia absorta do rural. 

Hoje, posso dizer que o rural se instalou em mim, de modo tão profundo 

que seria estranho afastar-me dele. O Sertão teve suas porteiras inicialmente 

abertas para mim, em 2012, a partir do trabalho de Rosineide Cordeiro (2011b). 

A aproximação com a pesquisa da autora reverberou as primeiras 

preocupações sobre esse estudo.  

Já em 2011, enquanto trabalhava como psicóloga hospitalar em uma 

Unidade de Terapia Intensiva de um hospital de Pernambuco, inquietava me 

pensar sobre as condições de emergência das formas de gestão de vida e de 

morte naquela instituição. Chamara-me atenção como a morte implicou (e 

continua implicando) distanciamento entre profissionais de saúde e ‘pacientes 

fora de possibilidade terapêutica’, produzindo mortes assépticas e isoladas. 

Incomodada com a falta de autonomia dos pacientes sobre sua própria morte, 

iniciei meus estudos sobre o tema em um curso de pós-graduação em 

Psicologia Hospitalar e Saúde da Família, cujo estudo monográfico 

compreendeu um mapeamento crítico do debate acadêmico sobre a morte e o 

morrer vinculado à Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia (OLIVEIRA, 2013). 
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 Leituras no campo da Psicologia me fizeram pensar sobre os diversos 

movimentos de luto que as pessoas tendem a fazer nas sociedades 

contemporâneas, como é o caso do livro Sobre a Morte e o Morrer 

(1969/2008), de Elizabeth Kübler-Ross. Outras leituras, como A história da 

morte no Ocidente (1977/2012), de Phillipe Ariès, A solidão dos moribundos 

(1982/2001), de Norbert Elias, e de Microfísica do Poder (1979/2000) e Em 

defesa da sociedade (2005), de Michel Foucault, me impactaram pelas 

descrições e análises histórico-sociais da morte. Daí, então, continuar os 

estudos em uma perspectiva crítica se tornou uma condição indispensável para 

mim.  

Com isso, por ocasião da seleção para o Mestrado, no final de 2011, 

submeti uma proposta de pesquisa que versava sobre uma análise discursiva 

de médicos intensivistas sobre a produção de morte em hospitais. Para minha 

surpresa, o estudo de Cordeiro (2011b) me apresentou produções de morte em 

comunidades rurais que ainda envolviam brilho e cerimônias públicas em 

relação à morte e aos mortos. Fiquei imediatamente interessada nessas 

produções. Embora não tenha esquecido meu primeiro projeto, penso que o 

realizarei em um futuro não muito próximo. Pensar como as comunidades 

rurais promovem condições de produção de modos de vida e de morte tornou-

se fundamental para mim neste momento.  

Produções ao mesmo tempo próximas e diferentes (BRANDÃO, 2007) 

daquelas vistas nos hospitais. Próximas porque também o campo tem passado 

por um processo de modernização. Diferentes porque camponeses e 

camponesas resistem a esse processo de maneira singular, preservando seus 

laços de solidariedade e presença social nas ritualizações de encomendação 

das almas, nos velórios, nos funerais e na construção de cruzes nas estradas. 

Assinalo o caráter poroso entre diferenças e proximidades do campo e 

da rua, resguardando a relação entre rural e urbano não como uma oposição, 

mas como uma complexidade de regimes de vida e de morte que envolve 

cenários específicos. Situo, então, diferença e proximidade em um espaço-

sem-fronteira que confere luz e histórias sob alguns elementos, como no caso 

das cruzes levantadas em estradas do Sertão.  

Nesse sentido, José Carlos Brandão (2007), aponta rugosidades e 

modernidades para o campesinato brasileiro, onde o lugar central para as 
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comunidades camponesas é o próprio sítio, a pequena propriedade ou a posse 

camponesa. As trocas econômicas entre as comunidades não se resumem a 

uma questão contábil, mas de trocas interpessoais, afetivas, sociais e 

simbólicas. Trocas que estão no âmbito dos bens e dos sentidos de vida e de 

morte. 

Assim, tive a impressão de que, finalmente, encontrara meu lugar como 

pesquisadora quando Rosineide Cordeiro (2011b) me convidou para participar 

de sua pesquisa “Biopoder, gênero e pobreza em contextos rurais: a 

regulamentação da morte e as práticas de resistência no Sertão de 

Pernambuco”. A proposta foi que eu analisasse a produção de morte no Sertão 

a partir de cruzes levantadas nas estradas. Aceitei prontamente, mesmo sem 

nunca ter pisado no Sertão, mas já tendo visto diversas cruzes levantadas em 

estradas. Recebi com entusiasmo o desafio que já se fazia presente em 

minhas reflexões teóricas sobre o tema. 

Não compreendo as cruzes como uma novidade ou prerrogativa de 

comunidades rurais brasileiras. Câmara Cascudo (1974/ 2002; 1983) registra 

que as cruzes levantadas no interior do país já existiam desde o Brasil Colônia 

como uma herança portuguesa quinhentista. Nessa pesquisa, as cruzes são 

entendidas como uma potência de campo empírico que me permite uma 

discussão política sobre a morte, considerando eixos de diferenciação social de 

classe e gênero, por exemplo.  

Por fim, na medida em que alterei meu objeto de estudo, foi preciso 

alterar também o local de pesquisa para dar conta de minhas novas 

preocupações. O município de Santa Cruz da Baixa Verde, localizado no 

Sertão Central de Pernambuco, tornou-se estrategicamente importante. Não só 

pelo acesso a interlocutores-chave pela parceria já firmada com o Movimento 

de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central e com o Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Santa Cruz da Baixa Verde (CORDEIRO, 2004; 

2011a; 2011b; CORDEIRO, CARDONA, 2010), mas, também, pela 

possibilidade de coconstrução de pensamento crítico sobre as produções e as 

(in)visibilidades da morte em um município rural do Sertão, a partir das cruzes 

da estrada. 
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Sobre a organização da dissertação 

 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar as produções e 

(in)visibilidades da morte no Sertão de Pernambuco, a partir de cruzes 

levantadas nas estradas. Nesse sentido, busquei: 1) Mapear as cruzes 

construídas no trecho da PE-365 que atravessa o município de Santa Cruz da 

Baixa Verde-PE; 2) Levantar histórias sobre morte, a partir de entrevistas 

semiestruturadas com pessoas responsáveis pela construção ou pela 

manutenção de alguma cruz na estrada ou ainda com famílias que morem 

próximo às cruzes; 3) Investigar as resistências e estratégias para a 

(in)visibilização da morte, subjacentes à produção das cruzes.  

Inicialmente, gostaria de explanar que os termos ‘camponês’ e 

‘campesinato’ no nordeste brasileiro têm sentidos diferentes daqueles utilizados 

na Europa ou no Oriente. Assim, farei uso do significado político dos termos 

sugerido por Carlos Rodrigues Brandão (1986), cuja referência de campesinato 

versa sobre um modo particular da agricultura familiar. Particularidades que 

dizem respeito 1) aos objetivos da atividade econômica; 2) às experiências de 

sociabilidade; e 3) à uma forma de inserção na sociedade global. 

Portanto, neste trabalho haverá momentos em que utilizarei o termo 

camponês, para denotar um sentido político dos trabalhadores rurais, fazendo 

relação às raízes históricas da agricultura familiar e sobre o patrimônio 

sociocultural que alimenta as estratégias de agricultores familiares no Brasil. 

Utilizarei ainda os termos mulher rural e homem rural para referir às 

nomeações das mulheres e homens que vivem em comunidades rurais do 

Sertão. 

Neste preâmbulo, devo dizer também que os/as autores/as que utilizo 

para o diálogo foram eleitos ao passo que contribuíram para a compreensão 

dos problemas propostos na pesquisa. Seguramente, outros/as autores/as já 

analisaram problemas e situações semelhantes. Contudo, a decisão de escolha 

dos/as autores/as faz jus às opções teórico-metodológicas da pesquisa.  

Dissertarei a partir de alguns textos específicos para não incorrer no erro 

de considerar os/as autores/as e suas obras inteiras sob o enfoque de 

fragmentos. Compartilho da ideia de Gilles Deleuze e Michel Foucault (1979/ 

2000) sobre pensar a teoria como prática e como caixa de ferramentas, de 
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modo que o diálogo que proponho versa mais sobre posicionamentos 

referentes a fragmentos de obras que ora concernem epistemologias, 

metodologias ou até intervenções políticas dos/as autores/as do que, de fato, 

da obra completa deles/as. Para que a teoria funcione, sirvo-me de alguns 

conceitos como ferramentas. 

Assim, para compreender o direcionamento político que proponho ao 

pensar a morte a partir das cruzes levantadas nas estradas de comunidades 

rurais, destaco as cruzes mais e menos lembradas nas entrevistas e conversas 

realizadas como recorte político de (in)visibilização da morte na região. As  

noções  de  resistência de Foucault (1979/2000; 1988/1993; 1975-76/2005; 

1977-78/2008) e as contribuições de Certau (1990/2009) sobre táticas são 

também conceitos operacionais que me permitem pensar ao como as cruzes 

podem fazer ver certas mortes no Sertão em detrimento de outras. 

A dissertação está organizada em três capítulos. Para percorrer 

historicamente os sentidos da morte no Ocidente cristão e em comunidades 

rurais brasileiras, meu ponto de partida será no primeiro capítulo, As cruzes 

das estradas: recantos de fé, memória e resistência, pensar as diferentes 

formas de culto aos mortos no decorrer do tempo e em diferentes culturas 

cristãs.  

Já no segundo capítulo, Da estrada percorrida e das cruzes 

encontradas, situo a pesquisa como uma prática social que foi permeada por 

uma inspiração etnográfica. Apresento o município pesquisado, Santa Cruz da 

Baixa Verde – PE e os caminhos metodológicos percorridos para que a 

pesquisa se realizasse. Ainda nesse capítulo, destaco a importância do 

trabalho realizado em equipe para a produção de dados e para o mapeamento 

das cruzes levantadas nas estradas, mais especificamente na PE-365. 

O terceiro capítulo, Quando as cruzes das estradas fazem ver, lembrar e 

resistir, são discutidos e analisados os dados produzidos nesta pesquisa. Vale 

salientar que, a fim de atender aos objetivos da pesquisa, foram pensados três 

eixos de análise: 1) Por que existem cruzes nas estradas de Santa Cruz da 

Baixa Verde?; 2) Como são as produções de morte subjacentes ao 

levantamento de cruzes nas estradas de Santa Cruz da Baixa Verde?; e 3) 

Como as cruzes das estradas podem ter alcances políticos em Santa Cruz da 

Baixa Verde? 
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Por último, As considerações Finais são, então, pensadas como uma 

pausa na caminhada dessa pesquisa, uma vez que o conhecimento científico 

continua enquanto provisório e parcial. Desse modo, não proponho uma 

conclusão para esse estudo, mas reflexões críticas esboçadas no decorrer do 

trabalho, com finalidade de síntese. 
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CAPÍTULO 1 
 
 

As cruzes das estradas: recantos de fé, memória e resistência  
 
 

Por que há cruz? Por que tantas cruzes chantadas à beira da 
estrada, nestas ínvias trilhas do Vale do Paraíba do Sul? A 
cruz, disse Quito Veloso, é para marcar o lugar onde houve um 
desastre ou assassinato, assinalando o ponto onde uma 
pessoa morreu. É colocada uma cruz porque o “Capeta” não 
chega onde ela está, êle foge dela. Até há um ditado nesse 
sentido... quem me deve, foge de mim, como o “dianinho” foge 
da cruz”. Quando uma pessoa por causa de uma briga morre, a 
alma dela fica ali ao redor do lugar onde foi assassinada, e 
para que êle (o diabo) não a carregue prós infernos, põe-se a 
cruz. Algumas pessoas por bondade, acendem velas aos pés 
da cruz, outras ali põem santos quebrados. Não se deve jogar 
o santo, e sim coloca-lo ao pé de um santo cruzeiro ou 
cruzinha na estrada. 
(Alceu Maynard Araújo – Ritos, sabença, linguagem, artes e 
técnicas). 
 

  
 Alceu Maynard Araújo (1964), historiador e folclorista, viajou 34 ‘léguas’ 

de estrada no lombo de um burro. Saíra de Cunha, passara pela Serra da 

Bocaina e chegara em Areias, quando seu guia tropeiro, Quito Veloso, chamou 

atenção para as cruzes e capelas das estradas. Quito pôde, então, narrar uma 

história sobre elas a partir de sua religiosidade e de sua vida em comunidades 

rurais de São Paulo.  

 Ainda hoje podemos encontrar diversas cruzes e capelas, não só em 

São Paulo como registrou Araújo (1964), como também em estradas de todo o 

país, sobretudo, estradas que atravessam comunidades rurais. Mas, afinal, por 

que existem cruzes nas estradas? Será que as cruzes levantadas nas estradas 

sempre existiram? Quando essas cruzes passaram a ser importantes na nossa 

sociedade? E, mais, quais são os efeitos políticos que as cruzes podem 

alcançar atualmente? 

 Neste capítulo, iniciarei uma discussão sobre uma releitura histórica que 

aborda a morte e as cruzes das estradas como uma contínua transformação 

social e histórica a fim de promover uma noção do panorama macropolítico em 

relação à morte no Ocidente cristão (ARIES, 1977/2012; ELIAS, 1982/2001; 

VOLVELLE, 1978; 1996/2010; RODRIGUES, 1986/2006). Em seguida, reflito 

sobre o levantamento de cruzes nas estradas e o catolicismo popular que ainda 
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perdura em comunidades rurais do Brasil em sua dimensão política (ARAÚJO, 

1964; CASCUDO, 1974/2002, 1983; MARTINS, 1983; BRANDÃO, 1986; REIS, 

1991; DAMATTA, 1997; WEFFORT, 2012).  

 

1.1 A morte e as cruzes das estradas como uma contínua 

transformação social e histórica 

 

Comigo as coisas não tem hoje e nem ant’ontem, nem 
amanhã. É sempre. 

(Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas) 
 

 Tratar a morte como uma contínua transformação social permite pensar 

o tema com fluidez e com sensibilidade para compreender as sutilezas das 

práticas funerárias e do culto aos mortos que as diversas culturas têm 

produzido no decorrer da história. Para os fins dessa pesquisa, me aterei a 

algumas transformações sociais que ocorreram em sociedades ocidentais 

cristãs e que têm relação com a construção de cruzes nas estradas. De acordo 

com o historiador francês Phillippe Ariès (1977/2012, p. 31):  

 

Como muitos outros fatos de mentalidade que se situam em 
um longo período, a atitude diante da morte pode parecer 
quase imóvel através de períodos muito longos de tempo. 
Aparece como uma crônica. Entretanto, em certos momentos 
intervêm mudanças, frequentemente lentas, por vezes 
despercebidas, hoje mais rápidas e mais conscientes (Grifos 
do autor).  

 

 Nem sempre a morte foi vivida como interdito ou como um tema abjeto 

tal como é produzida nas sociedades industriais, mas por muito tempo, um 

período de aproximadamente um milênio, a morte e os mortos não fizeram 

medo. Também o medo da morte e dos mortos não é uma novidade do nosso 

século.  

Segundo Ariès (1977/2012), até o século V, os cemitérios ficavam fora 

das cidades, à beira das estradas (como a Via Appia, em Roma, e os 

Ayscamps, em Arles), o que permite refletir que a construção de cruzes em 

estradas para demarcar uma sepultura não se tratava de uma prática comum 

das sociedades cristãs da época por conta das perseguições do Império 

Romano ao cristianismo. Minha hipótese é que entre o século IV e o século V, 
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a construção de cruzes para demarcar sepulturas cristãs tenha aumentado na 

medida em que as perseguições ao cristianismo não só acabaram, como o 

cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. 

Por se tratarem de cemitérios em regiões próximas das estradas, os 

mortos também eram enterrados lá e contavam com sepulturas individuais, 

cujas cruzes e inscrições expressavam o desejo de preservar a visibilidade do 

túmulo, a identidade e a lembrança do morto. A memória do morto deveria 

permanecer restrita ao espaço dos cemitérios e das sepulturas, ou seja, nas 

estradas, e os ritos funerários deveriam funcionar para manter os mortos longe 

dos vivos. Ao mesmo tempo em que havia familiaridade com os mortos, havia 

medo deles.  

A partir do século V, os cemitérios e as cruzes que indicavam sepulturas 

nas estradas começaram a ser renunciadas. Também as inscrições nos 

túmulos começaram a desaparecer e as sepulturas se tornaram 

gradativamente anônimas. De modo geral, os mortos foram entregues à igreja 

e colocados em sepulturas coletivas para aguardar o grande despertar para o 

além com a ressurreição da carne. José Carlos Rodrigues (1983/2006) aponta 

que nesse período, houve uma suavização da rejeição dos vivos sob os 

mortos, de modo que os cemitérios ultrapassaram os muros das cidades e se 

instalaram nos centros urbanos, aproximando-se da igreja e fazendo-se 

enterrar dentro delas.  

Segundo Ariès (1977/2012), preparar-se para a ressurreição era 

preparar-se para o grande despertar no além. Assim, morrer era adormecer 

sob o grande sono. Morria-se no leito e, para morrer, era preciso se preparar 

como quem se preparava para dormir, o que constitui uma cena solene e calma 

no quarto do moribundo. A morte era produzida sob uma ordem de serenidade, 

pois não havia ruptura entre a vida do aqui e a do além. Vivia-se e morria-se na 

esperança de despertar em um paraíso garantido.  

Se não fosse possível preparar-se para o grande sono, como no caso de 

mortes repentinas, de acidentes, de condenados, de suicidas, a morte era 

detestável. Inclusive, as sepulturas daqueles que possivelmente não fariam a 

passagem para o além também eram recusadas. Eram o caso de suicidas, 

condenados, crianças não batizadas, hereges, dentre outros.  
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No entanto, Norbert Elias (1982/2001) elabora uma crítica sociológica 

sobre a descrição histórica realizada por Ariès. Elias (1982/2001) argumenta 

que Ariès partiu de uma visão romântica para um passado utópico em 

comparação com o presente. O autor reforça o ocultamento social da morte 

como inserido no projeto civilizador da Europa, iniciado há mais de quinhentos 

anos. 

 

O certo era que a morte era um tema mais aberto e frequente nas 
conversas da Idade Média do que hoje. A literatura popular dá 
testemunho disso. [...] Isso não quer dizer que fosse mais pacífica. 
Além disso, o nível social do medo da morte não foi constante nos 
muitos séculos da Idade Média. [...]. A peste se tornou mais renitente 
e varria a Europa em grandes ondas. As pessoas temiam a morte ao 
seu redor. Pregadores e frades mendicantes reforçavam tal medo 
(ELIAS, 1982/2001, p. 21). 

 

Entretanto, penso que levantar cruzes ou outros monumentos para 

indicar uma morte individual nessa época não era uma prática comum, pois a 

morte como passagem de uma vida para outra implicava em uma lógica de 

vivência coletiva que atravessava toda a comunidade. Os mortos ainda não 

eram pensados em sua individualidade. 

Somente a partir do século XII é que os mortos começam a ser 

individualizados. Já há um prenúncio de separação entre o corpo e alma nas 

próprias encomendações feitas pelo moribundo: a alma vai para o céu e o 

corpo vai para a igreja. Contudo, ainda predominam as práticas de não levantar 

nenhuma cruz, monumento ou elaborar inscrição nos túmulos e sepulturas para 

celebrar a individualidade do defunto. A ideia é que a fusão entre vivos e 

mortos deveria manter-se tranquila sob a proteção dos mártires e dos santos 

enquanto os mortos aguardam a ressurreição. A cruz levantada marcava 

referência ao cristianismo e a fé católica, mas não indicava individualmente a 

memória do morto, mas, sim, a reverência e segurança que os mártires e os 

santos poderiam proporcionar aos mortos que lá estivessem enterrados. 

No século XIII, os cemitérios, as cruzes e as sepulturas romanas 

situadas ao longo das estradas já estão completamente abandonadas e as 

sociedades ocidentais já estão em um movimento de ‘comunismo cristão’ 

(RODRIGUES, 1983/2006) quanto ao culto aos mortos. O lugar da sepultura 
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não tem mais importância sob a condição de que esteja perto da igreja ou em 

algum lugar santo1. 

Entre os séculos XIII e XVII, as sociedades cristãs voltaram a 

desenvolver uma prática de indicar, através de um monumento, cruz ou pintura, 

o local específico da sepultura e o morto preciso o qual ela pertencia. Desse 

modo, as inscrições sobre a individualidade do defunto personalizaram sua 

própria sepultura. 

No século XV, os moribundos concentram seus testamentos a partir do 

desejo de serem enterrados na igreja ou em algum cemitério onde estejam 

enterrados outros membros de sua família. Nesse sentido, a família começa a 

apropriar-se do lugar de enterro e da construção de cruzes e monumentos 

funerários. Ao mesmo tempo, o amontoamento de cadáveres da mesma família 

sob uma sepultura ou sob um mausoléu começa a acentuar a lembrança de 

seus mortos. Esse movimento histórico-social da morte que compreende a 

Antiguidade até o século XII é descrita por Rodrigues (1983/2006, p.110-111) 

da seguinte forma: 

 

Em resumo, a sociedade medieval herdou dos romanos a 
prática da inumação, que se fazia em cemitérios rústicos ou em 
túmulos independentes, em pleno campo, ao longo das 
estradas. Por volta do século VIII, a inumação exterior às 
cidades havia praticamente desaparecido e começava a ser 
realizada dentro dos limites urbanos, junto aos túmulos dos 
mártires, em terrenos sagrados. [...] O cemitério era o centro da 
vida social [...] Agora, os mortos moram dentro da cidade. São 
vizinhos dos vivos. Fundem-se anonimamente na comunidade 
dos vivos e dos mortos. As inscrições funerárias individuais 
começarão a reaparecer somente a partir do século XII – 
depois de oitocentos ou novecentos anos de quase completo 
anonimato. 

  

Ainda entre os séculos XIII e XVII, uma nova imagem de inferno passa a 

se fazer presente nas sociedades cristãs, pois o julgamento divino é imediato e 

definitivo no instante da morte. A cena do quarto do moribundo, antes calma e 

serena na Idade Média, se transforma em episódio de grande tensão para o 

doente. A morte agora é a última prova para o tribunal divino e cada 

                                                 
1 Chamo atenção para o fato apontado por Rodrigues (1983/2006) de que enterrar nas igrejas 
correspondia, em primeira instancia, ao mundo romano católico enquanto o judaísmo proibia o 
enterro nas sinagogas. Devo dizer que também a Igreja da Reforma e a Igreja Ortodoxa 
rejeitavam a ideia de enterros dentro de espaço sacro. 



23 

 

acontecimento da vida será pesado em uma balança do Bem e do Mal, diante 

de todas as pujanças do Céu e do Inferno.  

Se o grande despertar no paraíso não é mais assegurado, surge um 

elemento novo diante da produção de morte da época: o medo do além. Não 

por acaso, o inferno e a decomposição se tornam os grandes horrores do 

século XV, uma vez que trazem a possibilidade de aniquilamento da identidade 

pessoal do moribundo. O instante da morte como decisivo para a salvação 

subverteu a morte em um evento temível. 

 Os diabos desejosos de levar almas para o inferno são assaz receados, 

o que marcará em cada moribundo agonia e pânico. O mesmo ocorre no caso 

de mortes inesperadas, pois os assaltos dos diabos poderiam levar a alma do 

morto diretamente para o inferno. Parece que, nesse sentido, levantar cruzes 

no local de mortes repentinas ou violentas ganha mais importância, uma vez 

que as cruzes referenciam a salvação e a superação de Cristo sob os 

demônios. Nasce o reconhecimento da ‘morte de si’, tal como denomina Ariès 

(1977/2012). 

O historiador francês indica ainda que a concepção judiciária do além 

está associada à nova concepção de vida como biografia particular e situa que 

a arte de morrer é substituída pela arte de viver. A morte desejável é aquela 

cujo indivíduo tenha se preparado durante toda a vida e que, assim, pode 

enfrentá-la sem tanto temor.  A vida se torna a redação de um livro 

personalizado com todos os atos, bons e maus, da pessoa que o escreve. A 

última e mais importante página do livro da vida corresponde, então, à morte. 

Isso explica o paradoxo do Século das Luzes quanto ao medo da morte e o 

crescimento do amor à vida. 

A transição entre os modelos tradicionais de morrer e as mortes 

românticas são contemporâneas entre si e já se fazem anunciar entre os 

séculos XVI e XVII. O sentido dramático dos funerais aumenta e a morte é 

entendida a partir da linearidade dos eventos de cada biografia. O tempo se 

torna divisível e passível de medida exata, de modo que uso de relógios se 

prolifera rapidamente.  

A ideia de separação entre a mente e o corpo e separação entre os 

assuntos naturais e os assuntos verdadeiramente humanos tornam-se 

dominantes e, com isso, nasce a categoria “biológica”. Agora, o ser humano é 
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concebido como uma espécie biológica de processos fisiológicos explicáveis 

pela ciência. A ciência como via de previsão e controle da natureza inclui o ser 

humano na ordem dos fenômenos naturais. Para exorcizar ou domesticar a 

morte é preciso que ela também esteja no campo da natureza.  

Nesse sentido, José Carlos Rodrigues (1983/2006) ressalta que o 

conceito de ‘morte natural’ emerge como um problema, uma vez que constitui o 

projeto de transformar a natureza do ser humano em imortal. Enquanto na 

Idade Média a morte acontecia sob o comando e vontade de Deus, a partir do 

século XVI ou a morte é considerada natural ou é uma morte inaceitável e de 

causa externa ao próprio ser humano. O autor ainda acrescenta: 

 

Ao mesmo tempo, a noção de morte natural é coerente com o 
espírito de classes que então emergem: ela é um protesto 
contra a brevidade da vida porque, se a morte não deriva mais 
do arbítrio das forças do além, mas de causas a que os 
homens estão submetidos enquanto partes da natureza, ela 
deriva, por conseguinte, de causas que os homens podem, 
senão abolir, ao menos controlar (eliminando morte violenta, 
morte precoce, morte casual...) Assim, a morte natural 
transforma-se rapidamente em uma aspiração e logo em um 
direito tácito das classes dominantes e emergentes, que 
passam a cultivar o ideal de morte natural, isto é, 
acompanhada medicamente, sem sofrimento e que acontece 
em idade avançada. A história da morte natural é também a da 
medicalização da morte e da ‘luta contra a morte’ (1983/2006:p. 
138). 

 

Já no século XVII, os sentimentos das sociedades cristãs em relação 

aos cemitérios começam mudar, a partir da proliferação do discurso médico-

higienista. Rodrigues (1983/2006) argumenta que o cemitério passa a ser 

considerado também um lugar perigoso, cujos odores e decomposição tornam-

se meio de cultura para as grandes epidemias e doenças. A aversão se dava 

na superfície pelo cemitério e na profundidade com os mortos. Os cemitérios 

modernos são, então, laicizados, separados da igreja e postos para fora das 

cidades. Mesmo fora das cidades, os muros altos dos cemitérios e o cuidado 

em manter as portas fechadas marcarão uma grande diferença em relação aos 

cemitérios antigos.  

Chegado o século XVIII, Rodrigues (1983/2006) descreve que não só o 

medo da morte se faz presente, mas também o medo dos mortos. Histórias de 

fantasmas, cujos mortos voltam para cumprir suas promessas e cobrar suas 
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dívidas dos vivos são inúmeras. A dúvida que assola os vivos sobre a 

verdadeira morte dos mortos está associada ao medo individual de ser 

enterrado vivo. A solução é deixar o morto exposto em seu funeral para que a 

morte seja assegurada. Se for um caso de uma morte repentina ou por causas 

externas, deve-se levantar uma cruz no local da morte para que a alma possa 

seguir seu caminho livre dos assédios dos diabos. Assim, o medo da morte que 

impõe silêncio sobre ela própria acaba fazendo falar cada vez mais sobre 

histórias em que os mortos voltam.  

A morte se faz falar também no âmbito da religiosidade, pois o discurso 

religioso tinha (e continua tendo!) em sua pedagogia a necessidade de 

preparação para a morte em todos os momentos da vida para que o juízo final 

pudesse ser enfrentado. Michel Volvelle (1978) registra a arte barroca como 

uma ilustração de religiosidade que em todo o tempo lembra os cristãos sobre 

a fragilidade e brevidade da vida para que a morte continue sendo pensada. 

Na medida em que a família foi se apropriando dos lugares de enterro, a 

concessão de sepulturas se tornou uma propriedade perpétua como se fosse 

mais uma morada familiar a ser visitada. As visitas começaram a ser realizadas 

aos túmulos do mesmo modo que se fazem visitas para os parentes vivos. 

Outra reflexão possível sobre as conexões entre a vivência da morte na Europa 

e no Sertão é que também as cruzes das estradas ganharam mais visitações 

por estarem localizadas onde a morte aconteceu, isto é, o desenlace entre o 

corpo e alma do morto reverenciado. Segundo Ariès: 

 

A recordação confere ao morto uma espécie de imortalidade 
estranha ao começo do Cristianismo.[...] Aqueles que não vão 
à igreja vão sempre ao cemitério, onde se adotou o hábito de 
por flores nos túmulos. Aí, se recolhem, ou seja, evocam o 
morto e cultivam sua lembrança. Trata-se, portanto, de um 
culto privado, mas também, desde a origem, de um culto 
público. O culto da lembrança imediatamente estendeu-se do 
indivíduo à sociedade, seguindo o mesmo movimento da 
sensibilidade (1977/2012, p. 77).   
 

Vale dizer que a ritualidade sobre a morte começa a ser produzida 

através de um alarde barroco: chora-se copiosamente, desmaia-se, grita-se, 

quer-se morrer junto com o morto. A dor dos sobreviventes se torna 

insuportável. Talvez porque a morte tradicional, aquela arquitetada unicamente 

por Deus, começara a ser destituída pela medicina e o estudo das doenças.  O 
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medo da morte que aflige os vivos diz respeito a um tempo da ‘morte do 

outro’(ARIÈS, 1977/2012), cuja perda do ente querido torna-se intolerável e o 

processo de luto se aproxima da loucura. O sofrimento dos enlutados é visto 

como uma depressão arraigada à natureza mórbida que a própria morte 

comporta.  

A vida é admitida em sua felicidade e a agonia da morte não poderá 

mais romper esse bem-estar. Parece que os ritos sobre morte ainda não 

mudaram totalmente, mas o processo de interdição sobre a morte teve início. 

Os cultos são cada vez mais exagerados e cada vez menos públicos.  

A ênfase na afetividade dá acento à morte como um evento cruel que 

interrompe a vida. No entanto, é ainda a ênfase na afetividade que permite que 

a saudade e a reverência ao morto continuem preservadas, levantando nas 

sepulturas e nas cruzes das estradas novos lugares para que o culto aos 

mortos se desenrole. Entretanto, Ariès (1977/2012) assinala que pensar o 

exagero quanto o culto aos mortos com uma origem cristã não passa de um 

engodo. Os católicos se filiaram tão rápida e intensamente aos princípios 

positivistas que o nascimento da sensibilidade barroca para a morte foi 

creditada por eles.  

No século XIX, a morte passa a ser fortemente rejeitada. Para que se 

saiba sobre as possibilidades de vida e de morte do moribundo é preciso 

interrogar o médico de forma contundente, pois a função médica passa a ser 

de silenciar sobre a morte. O doente se omite sobre seu devir e a família se 

ocupa da morte dele. Antes da morte, a família expressa seu temor e, depois 

da morte, cultua a memória, o túmulo do morto e, se houver, a cruz da estrada.  

Compreender a morte como algo detestável no século XIX se refere a 

algumas mudanças ocorridas na mentalidade das sociedades cristãs desde o 

século XVIII (RODRIGUES, 1983/2006). Primeiramente, a emergência da 

noção de indivíduo que centra a originalidade na alma humana em detrimento 

do corpo. Fenômeno que faz com que os cemitérios e as cruzes das estradas 

se tornem locais de cultos individuais aos mortos. Em segundo lugar, a 

separação entre alma e corpo promove a morte em uma localização da 

corporeidade e a alma como passível de viver perto dos vivos. Os vivos podem 

se encontrar e se comunicar com os mortos por meio das lembranças e diante 

das sepulturas e das cruzes das estradas. 
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Um quarto acontecimento se refere à apropriação da família, da 

medicina e do poder público tanto das práticas funerárias como das sepulturas. 

Essa apropriação só foi possível pelo processo concomitante de laicização ou 

secularização da morte, o que, no século XX, produzirá um discurso funerário 

quase consensual para o controle público da morte. Por fim, o autor destaca o 

nascimento do cemitério moderno, o qual é gerido pelo poder público e no qual 

todos os mortos podem ser enterrados sem distinção religiosa.  

Por volta do século XX, se morre cada vez menos em casa cercado pela 

família. O moribundo é levado para o hospital, lugar privilegiado para morrer 

longe da comunidade e da própria família. Ao mesmo tempo em que se quer 

segredo para poupar o doente de sua provação final, se quer afastá-lo da 

sociedade para que ela própria seja preservada e não fique perturbada com 

emoções excessivas. A morte se torna um tipo de responsabilidade técnica da 

medicina fora da natureza humana que é, então, teoricamente imortal. 

Segundo Rodrigues (1983/2006, p. 168): 

 

As mortes-eventos são agora resultados de causas explicáveis 
e inteligíveis, mas essencialmente exteriores à natureza do 
organismo. Por este caminho, o organismo adquire uma 
espécie de imortalidade teórica –  e a morte se transforma em 
acontecimento acidental, em inimigo externo que se quer 
(pode) recusar: se o homem morre, é por acidente, por culpa 
de alguém que não seguiu as instruções, por atraso da ciência 
que precisa ser incentivada, por interferência de um fator 
aleatório que vem interromper um projeto por natureza 
interminável: contra este fator devem-se tomar imediatamente 
as mais sérias medidas corretivas, restritivas, disciplinadoras, 
controladoras... 
 

A morte está em vias de escamoteamento e ocultação ou, como diria 

Ariès (1977/2012), a morte se tornou um ‘interdito’. O luto é privatizado para os 

parentes mais próximos e para que a vida continue seguindo uma linha de 

felicidade social, os cortejos fúnebres vão se transformando em discretas 

viagens de carros funerários. As crianças sabem cada vez menos sobre a 

morte e não são bem vistas quando presentes em funerais. 

A crítica sociológica de Nobert Elias (1982/2001) aponta também que o 

encobrimento e o recalcamento da morte não é uma especificidade do século 

XX, mas que compreende fantasias muito antigas desde que o conhecimento 

sobre a morte se impôs como um problema para os seres humanos. O autor 
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propõe ainda que o silenciamento sobre a morte se refere ao impulso 

civilizador europeu em se sustentar como Estados-Nações e não mais como 

cidades medievais. O isolamento asséptico da morte e dos moribundos é 

entendido como um afastamento de tudo que é relativo à morte para os 

bastidores da vida social, pois “nunca antes os cadáveres humanos foram 

enviados de maneira tão inodora e com tal perfeição técnica do leito de morte à 

sepultura (ELIAS, 1982/2001: p.31)”. 

A arquitetura cemiterial e a arte fúnebre contemporânea podem ser 

pensadas a partir das noções modernas de culto aos mortos desde o século 

XIX, sob a atenção voltada para a lembrança e reverência dos seus. Conforme 

o poder público vai assumindo a administração dos cemitérios-cidades 

(limpeza, manutenção de ruas para circulação etc), cada sepultura passa a ser 

ornamentada pela família do morto com flores, retratos, textos, dentre outros. 

Desse modo, os cemitérios mais modernos têm sido concebidos como 

parques sem muros e correspondem a uma versão moderna para silenciar a 

morte. Parte-se de uma integração dos mortos no mundo dos vivos a partir da 

negação da morte. As práticas funerárias passam a esconder aquilo que diz 

respeito à morte:  

 

Oculta-se primeiro o cadáver, vestindo-o, envolvendo-o em 
uma mortalha, impedindo a sua visão, fechando-o dentro de 
um caixão; depois, oculta-se o caixão dentro de uma sepultura 
e a sepultura sob um monumento; enfim, constrói-se um muro 
a ocultar o espaço inumatório, muro este que é posteriormente 
dissimulado por plantas, por árvores, por grades, por uma 
corrente, pela impressão de se tratar de um parque e não de 
um cemitério (RODRIGUES, 1983/2006: p. 174) 

 

A morte se profissionaliza com o deslocamento das casas para os 

hospitais e se comercializa com os catálogos de seguros de vida e de saúde 

pelas empresas funerárias. Parece que a inventividade social sobre a 

realização dos funerais é um tanto paralisada pelos pacotes de venda das 

funerárias: tudo já está preparado, basta escolher, de acordo com seu nível 

socioeconômico, o pacote funerário que se vai comprar. 

Os costumes modernos vão de encontro aos tradicionais, pois não se 

admite mais que o moribundo ou o morto permaneça em casa tanto por 

princípios higiênicos, tanto pela negação psicológica de partilhar o mesmo 
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espaço com os prenúncios da morte. Uma vez renegado pela família e tratado 

só naquilo em que existe de sua doença, o moribundo passou a morrer nos 

hospitais e o cadáver foi apropriado pelas empresas funerárias. 

Assim, a morte na Europa Ocidental passou de uma morte domada 

(Ariès, 1977/2012), familiarizada e simples, na Idade Média por um processo 

de interdição, cujo escamoteamento e ocultamentos versam sobre a biografia 

individual e pelo esvaziamento dos ritos funerários, sob os princípio da não-

lembrança, não-reverência, não-lugar e não-tempo. 

Uma história sobre a produção de morte no Ocidente é, por vezes, 

contada a partir da Europa Ocidental e da América do Norte, como no caso de 

Phillipe Ariès, José Carlos Rodrigues e Nobert Elias.  Michel Volvelle, inclusive, 

lamenta declaradamente não ter estudado as iconografias da América Latina: 

 

O maior pesar sem dúvida é o de não ter podido levar a 
investigação para a outra margem do Atlântico, nessa América 
Latina em que não ignoramos a presença de rastros 
abundantes, e mais ainda em que o contato intercultural com 
as populações indígenas ou com os escravos negros deu 
origem a expressões originais nas suas apropriações 
sincréticas das representações da morte e do além (1996/2010, 
p.19-20). 

 

Devo dizer, então, que estudar as produções de morte no Ocidente, a 

partir da Europa funciona como uma releitura que ajuda a refletir sob o caráter 

social e culturalmente localizado que a morte tem alcançado nas sociedades 

cristãs contemporâneas. Notadamente, outras culturas produzem outros modos 

de culto aos mortos e de compreensão da morte, como no caso da maior parte 

das culturas africanas, cuja “morte natural não existe, pois toda morte é um 

assassinato” (ZIEGLER apud RODRIGUES, 1983/2006, p. 26).  

Um diálogo com o campo disciplinar histórico no Brasil também permite 

refletir sobre uma mudança na vivência da morte de algo público e bonito para 

algo privado e vergonhoso. Os estudos de João José dos Reis (1991), dentre 

tantos outros, apresentam um deslocamento dos costumes fúnebres brasileiros 

nos séculos XVIII e XIX: da aproximação entre os vivos e os mortos, inclusive 

quando acontecia algum sepultamento dentro das igrejas; até seu afastamento, 

quando os discursos higienistas e o saber médico começaram a circular no 

Brasil, por ocasião da instalação do governo português e de seu interesse pela 
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nova formação das cidades no país. Desse modo, proponho, a seguir, um 

modo histórico de pensar produção de morte no país, sobretudo, em 

comunidades rurais. 

 

1.2 Morte, cruzes das estradas e catolicismo popular 

 

Não obstante, para compreender como as cruzes podem funcionar 

politicamente como resistência, é preciso considerar que as cruzes das 

estradas se referem a uma prática social marcadamente de religiosidade 

popular. Uma religiosidade que constitui um catolicismo popular no Brasil e 

estilos de vida e de morte datados historicamente no século XVI, com 

colonização portuguesa. 

De acordo com Luís da Câmara Cascudo (1974/2002), as práticas 

funerárias como os velórios, sepulturas e o levantamento de cruzes nas 

estradas constituem costumes do povo ligados à invenção da fé no Brasil2. 

Para o autor, o catolicismo popular é uma herança portuguesa quinhentista, 

fundada a partir de missionários que eram sustentados pelo poder militarizado 

do colonizador. Cascudo também evidencia a dupla nacionalidade do 

catolicismo brasileiro de um Portugal Ibérico com tradições de latitudinarismo 

romano e de intolerância moura: 

 

Quando o Brasil apareceu no derradeiro ano do século XV, o 
português, mareante e conquistador, era mosaico residual das 
religiões que fora servidor, mantido sob o esmalte unificador do 
Catolicismo. No Brasil, ainda recolheu as achegas feiticeiras 
dos Brasis e das Peças do Congo e Guiné. Respeitoso e 
cumpridor dos deveres de “bom cristão”, pai de mulatos e 
mamelucos, com um ecumenismo sexual e culinário, valorizou 
pelo uso de todos os sabores tropicais. Ficou fiel ao Deus que 
o batizara em Portugal e, como o distante avô romano, 
reservou um altar oculto para a desconfiada crença nos divinos 
assombros das negras e cunhãs temerosas de tempestades e 
rumores insólitos no escurão da noite equinocial (1974/2002: p. 
346). 

 

Francisco Weffort (2012) parece compartilhar da perspectiva de 

Cascudo (1974/2002) e acrescenta que o Brasil teve uma colonização 
                                                 
2 Cascudo compreende as mulheres e os homens do povo todos aqueles/as que constituem os 
grupos de ‘matutos’, sertanejos, caipiras e tantas outras pessoas do Brasil adentro. Carlos 
Rodrigues Brandão (1986) também se referirá a mulheres e homens do povo para chamar 
atenção à dimensão política desses sujeitos. 
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portuguesa herdeira da última Idade Média, a qual fora formada por um 

dinamismo ibérico. Vestígios dessa dimensão histórica são ainda encontrados 

em comunidades rurais brasileiras e nas festas populares e religiosas, onde 

ainda se confrontam simbolicamente mouros e cristãos. Para Weffort (2012), a 

vida cotidiana apresenta sinais de origens tradicionais ibéricas, como nas 

celebrações do círio de Nazaré nas ruas de Belém do Pará, pois a devoção a 

Nossa Senhora de Nazaré faz relação com as lendas religiosas de Portugal 

datadas do século XIII. 

Vale dizer que a Península Ibérica participou com formas próprias dos 

movimentos de transformação social da morte vividos até o século XVI na 

Europa. A visão e iconografia da morte eram fundamentalmente alegres e 

folclorísticas, cujas atitudes diante da morte marcavam uma intensa devoção 

religiosa e uma audácia renascentista. 

As reflexões de José Reis (1991) sobre raça e classe em relação à 

morte na Bahia oitocentista permitem reflexões críticas sobre a constituição do 

catolicismo popular no Brasil como um modo de fé, onde os modelos funerários 

ibéricos prevaleceram entre os brasileiros natos, fossem crioulos, brancos ou 

mestiços. O autor aponta que os africanos mantiveram no Brasil muitas de 

suas formas de morrer, mas que também incorporaram maneiras portuguesas. 

Contudo, os imigrantes portugueses permaneceram fieis aos estilos funerários 

ligados ao catolicismo do Reino, não tendo oferecido nenhum indício de que 

tenham adotado práticas africanas de bem morrer. 

Para Reis (1991), a expressão ‘visão pré-liberal da morte’ funciona bem 

para descrever como o português do passado – e presente até a década de 

1990 no Minho rural – compreendia a morte. Segundo o autor, a visão pré-

liberal da morte consiste naquilo que Phillipe Ariès denominou de ‘morte 

domesticada’ e que Michel Volvelle denominou de ‘morte barroca’. De um 

modo ou de outro, a morte, no século XIX, tratava-se de um evento 

caracterizado por uma intensa mobilização ritual, fazendo jus a um catolicismo 

que enfatizava as manifestações públicas de religiosidade, como a pompa, as 

procissões festivas, a decoração elaborada dos templos, dentre outras práticas 

fúnebres. 
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No âmbito das comunidades rurais brasileiras, Carlos Rodrigues 

Brandão (1986, p. 180-181) situa o catolicismo não como único ou ortodoxo, 

mas como um catolicismo popular, rústico ou camponês: 

 

Para obter um sistema simbólico universal e concreto, capaz 
de abarcar de uma só vez a pluralidade de todas as trocas e a 
realização de suas concretudes sobre vidas, famílias e 
comunidades, o catolicismo camponês multiplicou categorias 
de sujeitos sobrenaturais polares e seus mediadores humanos, 
celestes e infernais. Mas a todos eles o catolicismo rústico deu 
atributos da gente do lugar, quando bons; e dos seus 
dominantes quando maléficos. Afinal, a máxima vontade de 
Deus é preservar a ordem camponesa e recriá-la perfeita no 
Céu. 
 

 Para o Sertão, vale pensar o catolicismo popular como um catolicismo 

produzido a partir das redes camponesas de trocas, constituindo uma 

religiosidade praticada de acordo com as regras de vida locais. Dessa maneira, 

entendo o catolicismo popular como um acervo de códigos e recursos do 

sagrado a serviço de demandas rotineiras da vida terrena. Isso quer dizer que, 

neste estudo, as cruzes das estradas são entendidas também como recursos 

sagrados para responder às mortes violentas ou por acidentes que ocorrem 

cotidianamente nas comunidades rurais. 

Ainda de acordo com Brandão (1986), a ética católica camponesa segue 

alguns valores de moralidade como a honra, a solidariedade de classe e 

vizinhança, a caridade difusa, o respeito humano pelos velhos e pelos parentes 

e a tolerância para com o diferente e o pecador. Notadamente, o catolicismo 

popular oferece, de acordo com essa ética religiosa, formas de viver e formas 

de morrer para homens e mulheres rurais. 

 

Entre os companheiros, o preceito de uso é a solidariedade; 
entre desiguais (parentes ou não), o respeito e o compromisso; 
entre homem e mulher, o amor e a fidelidade; para com as 
crianças, velhos e desvalidos, a compaixão; para com os maus, 
os falsos e os traidores, perdão cristão ou a vingança de morte. 
Qualquer que seja a direção dos atos, um sentimento de honra 
masculina deve estar por debaixo de todas as coisas e deve 
estar sempre associada a uma coragem crônica entre as 
mulheres, para “levar a vida”, e a uma valentia aguda entre os 
homens para “não temer a morte”. 
 

Como o catolicismo popular se trata de um sistema religioso comunitário, 

mulheres e homens rurais comungam dos mesmos valores morais sobre honra 
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e solidariedade. Com isso, é possível pensar que as situações que envolvem 

celebrações coletivas são vividas como um momento de quase festa. Quase 

festa porque também as mulheres e homens rurais chamam atenção para as 

celebrações voltadas para a morte, envolvendo dor, saudade e respeito dos 

vivos em relação aos mortos, ainda que se coma e beba ao redor de um morto. 

Sendo ainda o catolicismo popular um sistema ético cujas preocupações 

metafísicas não apetecem os fiéis, não é preciso que se tenha medo do além 

ou da morte. Assim, a grande hipótese popular de Brandão (1986) se relaciona 

com a de Cascudo (1974/2002: p. 349): “Jesus Cristo é verdadeiro Deus em 

serviço e permanente auxílio ao verdadeiro homem”.  

Mais do que um juiz, Deus “é bom e pai” e, através de “seu Filho 

amado”, Jesus, não recusa coisa alguma a “Nossa Senhora”, madrinha dos 

pobres, mãe de Deus e de todos nós. O corolário dessa hipótese é que as 

mulheres e os homens rurais não sofrem de angústia da morte, pelo destino 

incerto ou pelas agudezas da vida no campo ou na pobreza. Para Cascudo 

(1974/2002), o Sertão tem filhos cristãos que não questionam os poderes de 

Deus sobre a vida e a morte.  

Brandão (1986) situa, a partir do catolicismo popular, uma ordem 

sobrenatural como anterior ao mundo e às comunidades. Trata-se de uma 

ordem sobrenatural que rege o mundo e as pessoas ao mesmo tempo. É uma 

ordenação que não permite o acaso das coisas. Sendo acontecimentos bons 

ou maus, tudo deve remeter às certezas de Deus e ao julgamento final sob a 

providência misteriosa do divino. 

A vida já é traçada em seu destino, de modo que cada pessoa deve 

seguir a ‘sina’ em cumprir sua história até mesmo depois da morte. Ainda que a 

ética camponesa encontre formas de explicar todas as coisas, a ordem do 

mundo não deve ser transformada ou questionada. Deve ser aceita, pois todos 

os acontecimentos, cuja origem remonta a vontade de Deus não são 

questionáveis. Assim, são os casos da seca que mata plantações inteiras e de 

doenças que matam gerações. Nesses casos, a honra deve ser voltada para a 

resignação, conformando a honra de mulheres e homens para com o sagrado.  

Nesse sentido, Brandão (1986) argumenta que o catolicismo popular 

também produz um modo de vida como provação, viagem obrigatória e, ao 

mesmo tempo, peleja. Todas as pessoas estão no mundo sob essas regras, 
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queiram ou não, e estão aliadas ou às forças do bem ou as do mal. Deus 

possui emissários virtuosos (anjos, almas, santos) e o Diabo possui emissários 

malévolos (demônios), os quais existem em menor número que os virtuosos. 

Por um lado ou pelo outro, todos os emissários têm o poder de invadir os 

lugares da sociedade e da vida dos seres humanos, ora para salvá-los, ora 

para perdê-los.  

Da mesma forma que produz um modo de pensar a vida, Brandão 

(1986) reflete teoricamente que o catolicismo popular também produz um modo 

de compreender a morte. Assim, em comunidades rurais brasileiras, a morte é 

compreendida como uma passagem de um mundo para outro, ora numa 

metáfora de subida (Céu), ora de descida (Inferno), ou seja, em um movimento 

de verticalização a semelhança da própria ordem social brasileira. 

Uma vez desligada do corpo, a alma poderia seguir para o Purgatório 

para pagar seus pecados. Não estaria condenada, mas deveria sofrer para que 

se tornasse digna do reino de Deus. A alma também poderia seguir para o 

Inferno e queimar durante toda a eternidade, ou ainda, poderia seguir para o 

Céu e permanecer sob a luz de Deus. “Alma de corpo batizado ficará no 

Paraíso, Purgatório ou Inferno, sem tentar evasão porque sua visualidade na 

Terra depende da raridade permissiva de Deus, ensinava São Tomás de 

Aquino” (CASCUDO, 1974/2002: p. 376). 

A tradição, que entre nós remonta Portugal, indica que as almas 

perambulam pelo Purgatório e pela Terra, ou ainda, vagam sem rumo entre os 

vivos. A inquietação errante pela Terra sugere uma punição ainda mais difícil 

que a do Purgatório. Mais difícil para vivos e mortos, uma vez que contrapunha 

mundos antitéticos (REIS, 1991). 

A noção de justiça divina descrita por Câmara Cascudo (1983) guarda 

semelhanças com a que Phillipe Ariès (1977/2012) registrou sobre a ordem 

judiciária de pesagem das almas. Segundo Cascudo (1983), Jesus ou o Pai 

Eterno ocupa o trono divino. A balança entre os atos bons e maus é sustentada 

por São Miguel e, assim, o Diabo pronuncia todas as acusações do tribunal 

divino. A defesa é feita pelo Anjo da Guarda e está aberta às intercessões de 

Nossa Senhora. Uma vez que o Pai Eterno profere sua sentença, ela se torna 

irrevogável. Sobre os três destinos possíveis, o Diabo pode arrematar a alma 

para o Inferno, São Miguel ou Anjo da Guarda podem conduzir a alma para o 
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Purgatório ou, então, a alma mesma se levanta ao Céu sob o coro dos anjos 

(CASCUDO, 1983).    

No cemitério, moram algumas almas em penitência assim como moram 

no Purgatório. A residência definitiva da alma será ou no Paraíso ou no Inferno 

e a residência do corpo será o cemitério. O cemitério é, então, a morada das 

almas e, com isso, se torna sede das romarias do dia de finados, 02 de 

novembro, e de missas voltadas para os Fiéis Defuntos.  

O medo que está incutido ao cemitério diz respeito, então, às almas que 

podem circular por lá e não dos corpos porque esses últimos já estão mortos. 

Por isso, os santos cruzeiros e as cruzes tumulares eram levantadas para 

afastar todas as abordagens dos Diabos ou dos Malditos. Eles só podem 

atentar pessoas vivas e não uma alma protegida e já sentenciada por Deus. Os 

Diabos não se atrevem a aproximarem-se de cruzes. De acordo com Cascudo 

(1974/2002: p. 399-400) 

 

Cruz das Almas são altos cruzeiros de madeira ou de pedra, 
erguidos nas encruzilhadas. [...] Pelo interior do Brasil valiam 
símbolo de Fé, afastando entidades malévolas e fantásticas, 
marcando “caminho certo”. Existiam em quase todos os 
territórios povoados no século XVIII. [...] Substituíram na 
Europa medieval os Lares Compitales e Lares Viales, 
protetores dos viajantes pagãos. Ao pé dos cruzeiros há 
sempre uma alma (Grifos do autor). 

 

Vale dizer que a doutrina da Igreja não se interessava tanto em cultuar 

os mortos, mas se concentrava na salvação deles. Os mortos só ganharam 

mais importância no catolicismo popular, sendo então constituídos por poderes 

sobrenaturais e até mesmo mágicos ou pagãos. Nessa tradição, os mortos são 

figuras poderosas, capazes de acabrunhar ou de amparar os vivos.  

Os mortos podem existir sequente ou alternativamente em mais de um 

tipo de mundo e, por isso mesmo, são equívocos em relação aos planos de 

existência (terreno e sobrenatural) e em relação às qualidades do Bem e do 

Mal. Brandão (1986, p.187) chama atenção que os mortos “são vivos porque 

agem, são mortos porque não estão vivos”.  

Se os mortos são ambíguos em sua natureza, também os vivos têm 

sentimentos ambíguos em relação aos mortos: são temidos e são queridos. 

Para Brandão (1986), a ambivalência dos vivos para com os mortos se dá 
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porque, sendo mortos, são a presença do mistério, mas, sendo parentes e 

amigos são a memória da família. É partir dos mortos que se é possível 

delinear a continuidade as bases afetivas da conduta dos familiares vivos. 

Na minha compreensão, parece que Cascudo (1974/2002) e Brandão 

(1986) se aproximam ao argumentarem que os mortos são, então, sujeitos 

poderosos. Se passaram pelo fogo do Purgatório, já saíram de um estado de 

ser mais limitado para um mais absoluto. No entanto, continuam frágeis e, 

quando não são santos, precisam dos vivos para completar a salvação. De 

qualquer lugar onde estiverem, exceto o Inferno, lugar inconcebível para um 

parente, os mortos podem responder ativamente às aflições dos vivos. Em uma 

via de mão dupla, também os vivos podem interceder pelos mortos ao fazerem 

orações.  

Também José Reis (1991, p. 174) considera que depois da morte, os 

espíritos das pessoas se tornam tipos de almas, sendo “o sujeito vivo do morto” 

na Bahia oitocentista. São sujeitos não pertencentes à Terra, mas que 

continuam pessoalizados, quando se tratam de parentes ou conhecidos; ou, 

quando aparecem como vultos de mortos a quem não se pode atribuir uma 

identidade, são uma “alma penada”, “assombração”. 

José Reis (1991) registra que historicamente, no século XIX, o mundo 

dos vivos era fortemente coabitado por almas penadas. As explicações 

racionalistas e modernas sobre as aparições de seres fantasmáticos sob 

pressupostos de superstições e de medo foram menos ouvidas do que as 

histórias que alimentavam a existência de fantasmas. As pessoas acreditavam 

que podiam se tornar almas penadas se morressem devendo alguma 

promessa a santo ou dinheiro aos vivos, se ficassem insepultas, ou ainda se a 

família não pusesse luto, sobretudo, aqueles que partissem em circunstancias 

trágicas,  de repente ou sozinhos, sempre sem a devida assistência religiosa.  

Segundo o autor, em uma região do interior de São Paulo, cruzes 

também eram levantadas onde quer que fosse vista uma aparição de uma alma 

penada. A cruz funcionava como um pedido de ajuda aos transeuntes. O autor 

relata também que a prática de se levantar cruzes nas estradas está presente 

em todo o país, de modo que existem algumas peculiaridades nas diversas 

regiões brasileiras. 
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Georg Freyss, em 1814-5, observou que em Minas Gerais esse 
costume, generalizado no Brasil, lembrava aos vivos que 
rezassem padres-nossos com o objetivo de resgatar do 
Purgatório as almas de pessoas mortas sem o viático. No 
Nordeste, se marcava cada oração feita com uma pedrinha na 
base da cruz, uma herança que Cascudo atribuiu a Portugal, 
embora o uso esteja difundido entre outros povos, europeus ou 
não (REIS, 1991, p. 204). 

 

Já no século XX, Cascudo (1983) registra que as almas podem 

permanecer na Terra por três motivos: primeiro, se o cadáver não for 

sepultado; segundo, até a celebração da missa de sétimo dia e, terceiro, até 

que a família, sobretudo, a viúva vista a roupa de dó, o luto. Assim, as almas 

penadas ou penitentes, ou seja, aquelas que permanecem na Terra, existem 

desde rememorações aristocráticas da Idade Média e parecem permanecer 

atuantes no Brasil até hoje.  

As almas de anjinhos não se apresentam como visagem ou como 

aparição. No entanto, aquelas crianças que morreram sem batismo ficarão na 

terra chorando insistentemente no local onde foram enterradas ou em 

encruzilhadas (caminhos em cruz), como no caso do topônimo da Praça Chora 

Menino, situada no bairro da Boa Vista, em Recife. Cascudo (1974/2002: p. 

382-383) resume esse fenômeno da seguinte maneira: 

 

Com a alma de crianças ocorre diferenciações caracterizando a 
maior ou menor integração na materialidade humana. Os 
recém-nascidos que morrem voam direto para a corte dos 
serafins, espíritos sem pecados, guardas ao trono do Altíssimo. 
[...] “Anjo” é o morto menor de cinco anos. Preceito 
antiquíssimo, recebido de Portugal, obriga aos pais não 
lastimarem os filhos mortos, criancinhas, para não molhar as 
asas. [...] Não conheço “velório de Anjinho” aquém do Ceará, 
mas o critério de não chorar as crianças falecidas é costume 
ainda normal no interior (Grifos do autor). 

 

Nesse sentido, cruzeiros, velas acesas e flores em encruzilhadas, nas 

margens de um rio ou em descampados, por exemplo, são sinais de que 

orações e reverências foram feitas para um morto. As rezas dos vivos ajudam a 

salvar as almas dos mortos. Igualmente, os vivos que são devotos das almas 

não morrerão de repente ou de pecado mortal, pois estarão sob a intercessão 

delas. 

Também Roberto DaMatta (1997, p. 121) fala que a morte aparece como 

“um problema filosófico existencial moderno” e que em sociedades tradicionais, 
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como no caso das comunidades rurais brasileiras, o problema se refere mais 

aos mortos. Em que pese que a mobilização social para a memória do morto é 

ainda uma forma sutil de permanecer em um discurso que nega a morte. 

Penso que os registros de Cascudo (1974/2002; 1983) guardam certa 

semelhança com as reflexões de Roberto DaMatta (1997), pois as mulheres e 

os homens rurais constituem uma forma de relação, na qual a morte não rompe 

com os vínculos de obrigação social entre vivos e mortos. Segundo DaMatta 

(1997), o sujeito social de comunidades relacionais, como no caso de 

comunidades rurais, é justamente aquele voltado para as relações entre os 

indivíduos sob uma ética de sistemas relacionais. Desse modo, a morte tem um 

tratamento diferenciado, pois as práticas sociais são constituídas pelas 

relações sociais e, essas últimas, são ainda mais importantes do que o morto e 

do que o vivo. 

As sociedades são entendidas como relacionais, pois são criadas a 

partir de uma ideologia na qual o sujeito moral não existe, exceto em 

momentos especiais, como a morte. Assim, a morte pode acentuar os limites 

de individualização. Esses momentos especiais são considerados pelo autor 

como estados de liminaridade e, por vezes, perigosos em sociedades 

relacionais. 

Vale dizer ainda que Norbert Elias (1982/2001) destaca o modo como a 

expressão ‘os mortos’ implica uma forma curiosa de entender a relação social 

entre os vivos e os mortos.  

 

Dá a impressão de que as pessoas mortas em certo sentido ainda 
existem não só na memória dos vivos, mas independentemente 
deles. Os mortos, porém, não existem. Ou só existem na memória 
dos vivos, presentes e futuros. É especialmente para as 
desconhecidas gerações futuras que aqueles que estão agora vivos 
se voltam com tudo o que é significativo em suas realizações e 
criações. Mas nem sempre se dão conta disso (ELIAS, 1982/2006, p. 
40-41). 

 

No entanto, a morte não instaura um rompimento do preceito de trocas e 

de solidariedade das comunidades rurais. Os vivos permanecem com um duplo 

dever em relação aos mortos. Primeiramente, os vivos têm a tarefa de 

interceder pela salvação e pela condução dos mortos até o Céu, lugar final de 

sua existência, a partir de recursos rituais apropriados a cada tipo de morte, 
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seja ela repentina ou por doença. Em segundo lugar, os vivos devem repensar 

os mortos como sujeitos bons, principalmente, nos momentos entre início da 

morte e o início da salvação. Segundo Brandão (1986, p. 190): 

 

Na casa dos vivos, a memória dos mortos é protegida com 
todos os recursos simbólicos. Deles fala-se o bem e, mesmo 
dos que foram maus, faz-se um inventário de qualidades cujo 
resultado deve sempre pender para uma identidade reavaliada 
positivamente. Objetos do morto são guardados porque foram 
“dele” e é muito rara a casa dos bairros de baixo que não tem 
na parede da sala um retrato do Sagrado Coração de Jesus 
ladeado dos retratos – coloridos, se possível – de um pai e 
uma mãe mortos. [...] Os vivos quando falam da morte mais do 
que a esperança de um encontro com os deuses e os santos – 
esperam rever os “mortos queridos” salvos para sempre em 
uma outra-mesma sociedade terrena, reordenada e sem 
defeitos.  
 

Nesse sentido, percebo ainda uma confluência argumentativa entre 

DaMatta (1997) e Reis (1991) ao assinalarem que existem mesmo obrigações 

dos vivos para com os mortos e com suas almas, a partir de um respeito em 

favor da memória do morto. Os vivos devem lembrar dos aniversários de vida e 

de morte e cultuar a dignidade do morto, além de manter a comunicação diária 

com os mortos para que a sabedoria sobre o outro mundo seja gradativamente 

construída.  

De acordo com José de Souza Martins (1983), a morte é ainda o divórcio 

ou desenlace entre o corpo e a alma, concepção que continua tendo relação 

com os princípios positivistas desde meados do século XVI na Europa. Após o 

momento de morte e desenlace, são necessários ritos de naturezas distintas: 

uns para o corpo e outros para a alma.  

Para Martins (1983), os ritos voltados para os mortos são ritos que tem 

uma referência de espaço. São os cuidados relacionados ao morto e ao 

deslocamento do corpo. Após a morte, o cadáver deve ser cuidado, lavado e 

vestido, geralmente, por pessoas da família. O corpo é colocado na sala 

principal da casa, em uma posição específica: com os pés em direção da rua. 

Durante o velório, o corpo deve permanecer nessa posição para que a morte 

não seja atraída para os vivos e para evitar que a alma do morto permaneça na 

casa. Embora separada, a alma tem de acompanhar o corpo.  
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Já o cortejo é iniciado por alguém que segue o caminho do cemitério 

com uma vela acesa. Os familiares acompanham, quando muito, até a entrada 

do cemitério. Para Martins (1983), as restrições concernentes às famílias do 

morto se dão pela relação delas com a casa. Por isso, quando o morto é 

carregado para o enterro, os parentes não vão muito longe. As mulheres e as 

crianças têm atuações ainda mais restritas, pois cabe somente aos homens 

carregar o morto até o enterro. 

Já os ritos para a morte são ritos relacionados ao tempo, pois, no 

campo, existe uma hora certa para morrer (MARTINS, 1983). Por isso, os ritos 

devem ser feitos para que as pessoas não morram nem antes e nem depois do 

tempo da morte. Essa é uma forma de entender porque as mortes repentinas, 

violentas e por acidentes são tão temidas no campo. São elas mesmas um 

assalto da vida que leva à morte antes do tempo. 

A morte fora do lugar de moradia é entendida como algo perigoso, pois é 

um acontecimento fora de ordem, ou melhor, fora da ordem natural das coisas. 

É um momento de muita tensão tanto para o morto que está exposto à 

perdição, como para os vivos que não puderam realizar os ritos para a 

proteção da casa. Martins (1983) acrescenta ainda que a ausência de ritos em 

relação à morte, como no caso de mortes repentinas e/ou violentas parecem: 

 

ser uma das razões porque nossas estradas e caminhos estão 
povoados de santas-cruzes e de capelinhas-das-almas, 
erigidas nos lugares em que houve homicídios ou mortes por 
acidentes – na verdade mortes fora do tempo e mortes 
desamparadas. A salvação e o destino, depois da morte, na 
tradição sertaneja, não constituem um problema pessoal e 
privado de quem morre. Constituem uma preocupação e um 
direito social dos vivos. Os ritos de agonia mostram com 
clareza que embora o moribundo seja socialmente importante, 
sua vontade íntima não o é, a menos que coincida com a 
vontade social, que, aliás, lhe foi ensinada ao longo da vida. 
Sua vontade prevalece unicamente na disposição das coisas 
nesse mundo, mas de modo algum pode ele tomar decisões 
que afetem ou modifiquem as concepções sociais do outro 
mundo (1983, p. 263). 

 

Dessa forma, considero que as cruzes das estradas têm sua eficácia 

ritual ligada ao espaço e contemplam a dupla finalidade de abreviar o tempo 

dos mortos no Purgatório e de proteger os vivos das almas em penitência. 

Perto das cruzes que demarcam a morte de alguém, também os mortos podem 
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ser vistos. Cruzes nas estradas podem ser o indicativo da morte “de um 

parente ‘finado’ ali em um acidente, ou ainda, podem assinalar o lugar onde 

alguma alma de morto desconhecido apareceu” (BRANDÃO, 1986, p. 188).  

Quando se ouve um gemido, é sinal de que uma alma está pedindo 

alguma reza ou uma vela (ARAUJO, 1964). A alma pode aparecer também 

para cumprir alguma promessa feita em vida ou para cobrar alguma dívida. Se 

for o caso de assassinato, a alma pode voltar ainda em penitência para que 

seu assassino seja julgado pelas leis dos vivos.  

Vale dizer que, de acordo com os registros de José Maynard Araújo 

(1964), o termo ‘levantar’ é o mais apropriado para se falar das cruzes e 

cruzeiros, pois ‘fincar’ se refere à estaca ou moirão e ‘plantar’ se refere às 

plantas e árvores. Araújo (1964) assinala que, por vezes, as cruzes das 

estradas tem um nome relacionado ao nome da pessoa que morreu naquele 

local, podendo ser chamada de ‘Cruz do João’ ou ‘Cruz de Maria’, por exemplo. 

Ao pé das cruzes podem ser colocadas pequenas pedras em sinal de 

penitência e orações. Também podem ter fitas atadas aos braços das cruzes 

para registrar o nome, a lápis ou caneta, da pessoa que ofertou a oração. 

Quando uma promessa é feita ao pé de uma cruz da estrada e é cumprida, a 

cruz pode se tornar famosa na comunidade, sendo transformada em capela. 

Transformar uma cruz da estrada em capela pelo recebimento de uma benção 

advinda de promessa pode acontecer tanto pela crença do beneficiado como 

por razões econômicas. Araújo (1964, p. 11) ilustra um caso como esse, o caso 

da Cruz de Ana Rosa: 

 

Há interessados em propagar essa história. Influências de 
ordem mística, e, as mais das vezes, de ordem econômica, 
emprestam-lhe fama. Na expressão pitoresca do folclorista 
botucatiense Dr. Sebastiao de Almeida Pinto, referindo-se à 
Cruz de Ana Rosa (uma prostituta assassinada há mais de 50 
anos, e de cuja Santa Cruz o vendeiro Angelo Longo tomou 
conta e transformou-se em capela) diz – “ o vendeiro agora 
vive de santia; ele se encarrega de fazer propaganda de seus 
milagres”.  
 

Embora haja histórias de casas mal-assombradas, as almas penadas 

são, sobretudo, fantasmas da rua e das estradas, aparecendo frequentemente 

próximo ao local de sua morte. A importância de se levantar uma cruz, a 

semelhança de Portugal, no local da morte de alguém se dá pela intercessão 
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dos vivos para o recolhimento da alma do morto pelos emissários virtuosos à 

seu próprio mundo sobrenatural.  Quando procissões são feitas, por ocasião do 

02 de novembro (dia de finados), ou nas segundas-feiras (dia das almas), e 

passam por alguma cruz da estrada, os fiéis param, fazem uma oração e o 

capelão deve acender uma vela para a cruz (ARAUJO, 1964). 

Desse modo, considero que as cruzes das estradas são uma estratégia 

de bem lembrar os mortos e de cultuar a memória deles. Não seria exagero 

dizer que as cruzes funcionam cotidianamente para a consolação dos vivos ao 

proporcionar dignidade para os seus mortos. A ordem social parece continuar 

presente nessas construções, pois também significa a celebração econômica 

do morto, seu prestigio social ou ainda sua projeção política. 

 Em outras palavras, considero as cruzes das estradas, de modo 

semelhante às sepulturas dos cemitérios, como heranças de mudanças 

histórico-sociais iniciadas no século XVI para marcar individualmente a 

presença ou lembrança de cada morto. Um acidente não será marcado apenas 

por uma cruz, mas pelo número de mortes decorrentes dele. As cruzes de 

crianças serão menores em tamanho se comparadas às cruzes de adultos, 

formando uma base material de reverência para os mortos. 

Em contrapartida, assim como os funerais e sepulturas, as cruzes são 

também uma forma de criar e recriar desigualdades sociais, ainda que a morte 

seja uma das poucas ocasiões em que se pode estabelecer simbolicamente a 

igualdade entre ricos e pobres. Penso que a (re)criação das desigualdades 

sociais que constituem a produção das cruzes das estradas nem sempre são a 

intenção primeira de quem levanta a cruz, embora continuem como ponto 

importante a ser considerado sobre sua visibilidade ou não na comunidade. 

Segundo José Reis (1991), diferentemente de brasões e títulos estamentais 

existentes nas sepulturas com objetivo de glorificação do morto, as inscrições 

encontradas nas cruzes funcionam para a liberação da alma e para que o 

morto passe menos tempo no Purgatório, além de celebrar sua memória. 

Penso que as cruzes das estradas são ainda uma forma de não romper 

com o mundo dos vivos, inclusive, para que estes, em suas orações não 

esqueçam daqueles que já morreram. O levantamento de cruzes não se dá 

pelo acaso, mas segue a regra do lugar da morte e tem sua instalação nas 

mesmas estradas que os mortos, eventualmente, tenham frequentado ao longo 
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da vida. Se as cruzes das estradas são consideradas como uma prática social 

católica, como pensá-las sob um direcionamento político?  

Pensar as cruzes das estradas sob um direcionamento político é o 

grande desafio que assumi neste estudo. Alguns aspectos políticos 

subjacentes à construção das cruzes já foram prenunciadas no tópico anterior. 

Ao compreender as cruzes das estradas como constituindo uma economia da 

salvação, no âmbito do catolicismo popular, já aponto também como as cruzes 

funcionam como recursos para fazer ver mortes que aconteceram fora do 

tempo (MARTINS, 1983) ou mortes repentinas e violentas (CASCUDO, 

1974/2002; REIS, 1991; BRANDÃO, 1986). Em outras palavras, são recursos 

utilizados por mulheres e homens rurais para dar conta de questões cotidianas 

da comunidade, como as mortes por acidente ou as mortes violentas.   

Nesse sentido, posso também conjeturar as cruzes das estradas como 

uma prática comum tanto para ricos, como para pobres, pois ambos podem 

morrer em acidentes nas estradas e podem ter uma cruz levantada em sua 

memória. Notadamente, os materiais utilizados para construção variam de 

acordo com a condição social da família do morto, constituindo uma 

demarcação de classe para a cruz que é levantada e a morte que é ou não 

visibilizada.  

No mais, com as reflexões de Foucault (1988/1993; 1979/2000, 1975-

76/2005; 2008) sobre resistência e com as contribuições de Certau (1990/2009) 

sobre o conceito de táticas, espero promover um modo de pensar a morte sob 

um direcionamento político mais específico. Trata-se da morte entendida 

simbolicamente a partir do catolicismo popular produzido em comunidades 

rurais do Sertão, cuja (in)visibilidade remonta um recorte político sob 

luminosidade que sobrevém nas cruzes das estradas. Mais especificamente, 

nas cruzes levantadas ao longo da PE-365 dentro dos limites do município de 

Santa Cruz da Baixa Verde. 

Para isso, parto do argumento central de que as cruzes das estradas 

compõem uma economia da salvação para mortes repentinas e uma estratégia 

de bem lembrar os mortos, sob uma dimensão simbólica do catolicismo 

popular. Assim, as cruzes das estradas são produtos sociais situados histórica 

e culturalmente. É possível apontar que as cruzes das estradas funcionam 

como um lugar privilegiado para a lembrança dos mortos, ao mesmo tempo, 
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em que criam e recriam desigualdades sociais. De acordo com Carlos 

Rodrigues Brandão: 

 

A recriação, os incidentes de trajetória, [...], a capacidade de variar 
cultural e politicamente, a ordem do catolicismo popular, são apenas 
alguns dos sinais mais evidentes da estratégia subalterna de 
conquista, reconquista e resistência, e dos fracassos de um domínio 
próprio de trabalho político e simbólico relativamente autônomo, e 
capaz de reproduzir os serviços e sustentar os símbolos próprios de 
um modo de vida e de uma ordem interna de classes sociais 
dominadas (1986, p. 145). 
 

Nesse sentido, entendo as cruzes levantadas em estradas como um 

objeto que compõe o que chamarei de economia da salvação dos mortos e 

proteção dos vivos que funciona ainda como resistência política ao Estado. 

Vale notar que, ao marcar o local de uma morte repentina na estrada, a cruz 

parece também anunciar aos passantes e viajantes uma noção de alerta e 

cuidado que produzem modos de pensar sobre uma produção de morte que 

pode ser evitada, como no caso dos acidentes e de violência.  

Meu argumento se refere a uma forma de pensar a morte tendo em vista 

como a modernidade adentrou e continua adentrando o rural brasileiro, 

implicando maior tensão entre as sociedades tradicionais e modernas 

(WANDERLEY, 19993). Lembro que levantar cruzes nas estradas é uma 

prática que remonta o Brasil colônia, a partir de uma tradição portuguesa para 

salvação das almas e diz de gestos comunitários de reprodução de 

solidariedade, segundo o modelo camponês de trocas e de um modo de fé 

criativo, como o catolicismo popular.  

Trata-se de entender as práticas sociais de levantamento de cruzes nas 

estradas como situadas em lugares e procedimentos específicos, cujos 

questionamentos sobre as condições de produção de subjetividades é que 

ganham relevo em perguntas tais como: ‘quem fala e para quem fala?’, ‘de 

onde se fala?’, ‘apoiadas em qual legitimação e qual critério de verdade’, por 

exemplo. 

Uma vez que as cruzes das estradas são práticas sociais que podem 

reforçar as relações políticas entre homens e mulheres rurais, minha proposta 

                                                 
3 Maria de Nazareth Wanderley (1999) debate sobre as especificidades do processo de 
modernização do campo no Brasil e os sentidos sociais contemporâneos do rural como lugar 
de participação política. 



45 

 

é de pensá-las como um modo de resistência porque luta por um mundo à 

parte do mundo moderno. Devo lembrar que as cruzes das estradas são 

levantadas para marcar a lembrança e reverência de um morto e para, 

simbolicamente, liberar a alma não encomendada daquele que morreu.  

Como resistência, as cruzes das estradas são uma prática social, na 

qual mulheres e homens rurais desconfiam das relações de poder, de modo 

que subvertem a conformação e se reapropriam de seu espaço. O cotidiano de 

fé camponesa é entendida como recursos de um sistema de crenças para dar 

conta de mortes repentinas, por acidentes ou violentas. 

Propor uma análise política da morte, nesse estudo, não se refere a 

considerar o poder em uma dimensão moral de bem ou de mal, mas de sua 

existência (FOUCAULT, 1979/2000). É, então, um estudo sobre os jogos de 

poder no que se refere e táticas e estratégias de vida e de morte e suas 

resistências existentes. Como foi visto, o levantamento de cruzes nas estradas, 

como resistência, se trata de um fenômeno difuso e descentralizado do poder 

institucionalizado, constituindo um movimento diferente dos movimentos 

políticos tradicionais. As cruzes das estradas são formas de resistência que se 

opõem aos efeitos de poder relacionados ao saber, a competência e à 

qualificação.  

Por fim, ressalto que as mulheres e os homens rurais não se submetem 

passivamente ou docilmente às relações de dominação. Dessa forma, a noção 

de resistência de Certeau (1990/2009), em relação às artes das astúcias e 

táticas, parece contribuir para as formulações de resistência em Foucault 

(1979/2000; 1988/1993; 1975-762005; 1977-78/2008). Para Certau 

(1990/2009), a tática é a arte de pessoas fracas, daquelas que nada têm. 

Nesse sentido, é possível compreendê-la como formas de ação e 

microrresistências, podendo acionar recursos e desconjuntar os limites da 

dominação. Assim, a noção de táticas pode ser entendida como uma noção 

que:  

 

[...] destaca a relação de forças que está no princípio de uma 
criatividade tão tenaz como sutil, incansável, mobilizada à 
espera de qualquer ocasião, espalhada nos terrenos da ordem 
dominante, estranha às regras próprias da racionalidade e que 
esta impõe com base no direito adquirido de um próprio 
(1990/2009, p.96).  
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Fazer um inventário do levantamento das cruzes das estradas do Sertão 

torna-se importante como uma forma de pensar limites e possibilidades de 

microespaços de liberdade, de uma resistência cotidiana às mortes cotidianas 

nas estradas. Minha proposta é entender não só as cruzes em seu caráter 

simbólico no catolicismo popular, mas como lugar contesto sobre mortes fora 

do tempo. As cruzes configuram ainda um lugar de luta contínua, cotidiana, 

muitas vezes, silenciosa, mas que continua a fazer ver mortes no Sertão. Trata-

se de uma tática que é fragmentada e depende do tempo, dos ganhos e dos 

momentos oportunos para que o benefício aconteça. Segundo Certau: 

 

A tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar 
com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma 
força estranha. [...] A tática é movimento, dentro do campo de visão 
do inimigo e no espaço por ele controlado. [...] Ela opera golpe por 
golpe, lance por lance. Aproveita as ‘ocasiões’ e delas depende, sem 
base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever 
saídas. O que ela ganha não se conserva. [...] Tem que utilizar, 
vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na 
vigilância do poder do proprietário. Aí, vai caçar. Cria ali surpresas. 
Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia (1990/2009, p. 101). 
 

Portanto, estudar o levantamento de cruzes nas estradas pode ser 

pensado como táticas engendradas por camponeses, cuja análise é 

direcionada por uma investigação das (in)visibilidades e de seus efeitos de 

resistência, em comunidades rurais do Sertão de Pernambuco.  Ainda que o 

duplo objetivo de levantar uma cruz na estrada seja a lembrança e salvação 

dos mortos e a proteção dos vivos, quando uma cruz é levantada em um 

contexto de relações de poder, a cruz torna-se uma base material de 

resistência que faz ver, lembrar e resistir. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

Da estrada percorrida e das cruzes encontradas 
 
 

Uma das vantagens da antropologia como empreitada acadêmica é 
que ninguém, nem mesmo os que a praticam, sabe exatamente o que 
ela é.  

(GEERTZ, 2001: p. 86) 
 

  
Proponho esse estudo como uma pesquisa qualitativa que busca, a 

partir de uma inspiração etnográfica, entender como a morte é produzida e 

(in)visibilizada no Sertão de Pernambuco. A partir das contribuições de Geertz 

(2001), posso dizer que uma jornada acadêmica realizada por um alento 

etnográfico é aquela que não se sabe bem antes do campo, mas que se realiza 

em cada escolha prática. Enquanto pesquisadora em campo, busquei 

“aprender a viver e pensar ao mesmo tempo” (GEERTZ, 2001, p. 45). A busca 

por essa aprendizagem me levou a compreender o trabalho de campo e em 

equipe como uma empreitada fruto de um modo de pesquisar constituído por 

contatos diretos e de afetação que incidem sensivelmente na vida da 

pesquisadora. Segundo Geertz: 

 

Fazer etnografia é como tentar ler (no sentido de “construir uma 
leitura de”) um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, 
incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito 
não com sinais convencionais do som, mas com exemplos 
transitórios de comportamento modelado (1989, p. 07). 

 

Inspirada etnograficamente, pus a questão do sentido das ações tanto 

para mim como para os participantes da pesquisa, refletindo sobre 

compreensões e explicações sobre o que os participantes estão fazendo, no 

momento e no local em que fazem (GEERTZ, 1989). Em outras palavras, foi 

um estudo constituído por um esforço de compreensão que visa uma 

interpretação, suspeitando daquilo que é ‘natural’ e corriqueiro.  

Assim, saber-me delineando um trabalho de inspiração etnográfica é 

também compreender o processo de pesquisa como uma prática social 

(SPINK; MENEGON, 1999). Por conseguinte, é manter uma postura ética 

reflexiva diante da produção de conhecimento, de modo que proporcione uma 
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trajetória de pesquisa, seja na produção de dados, seja na análise, que possa 

ser relatada e que garanta a dialogia inerente à relação entre a pesquisadora e 

os/as participantes. O empenho ético que constitui este texto solicita ainda a 

participação do/a leitor/a na elaboração de cada descrição do trabalho de 

campo ou de cada conclusão do processo de pesquisa, considerando as 

diversas interpretações dos diferentes sujeitos presentes na realidade 

considerada e construída pela pesquisa.  

Segundo Colombo (2005), essa descrição do processo de pesquisa trata 

de uma narração reflexiva que compõe um modo histórico e socialmente 

posicionado de falar do mundo, a fim de produzir laços e confrontos sob a 

possibilidade de comunicação com outros discursos sobre o mundo. É uma 

narração que é resultado de percursos de reflexão individual e de experiências 

existenciais e que “constitui, portanto, de qualquer forma, um modo 

(socialmente interessante) de olhar o (construir o) mundo, que constituiu um 

vocabulário particular que nos permite descrever (em outro modo) e de dar 

sentido (parcial e peculiar) àquilo que vivemos” (COLOMBO, 2005, p.288). 

Nesse sentido, o texto que ora apresento é uma interpretação de outros 

textos que trouxera do Sertão, como diários de campo e fotografias. É um texto 

que pôde viajar. Da mesma forma, pude desenvolver essa pesquisa, tal como é 

colocada, porque a convivência de trabalho de campo permitiu um 

envolvimento meu na trama de trocas cotidianas e de interações sociais das 

comunidades rurais do Sertão, mais especificamente do município de Santa 

Cruz da Baixa Verde - PE. Os contextos dialógicos nos quais circulei, como nos 

carros de transporte alternativo, por exemplo, foram propulsores de 

negociações de visões de mundo entre mim, pesquisadora, e os/as 

participantes desse estudo, homens e mulheres rurais.  

O alento etnográfico da pesquisa situou os contextos específicos que 

experimentei no Sertão como fruto de posições negociadas entre a 

pesquisadora e os/as participantes, o que implicou observação e tempo de 

convivência com as pessoas pesquisadas (CLIFFORD, 2002).  

Nesse sentido, Sato e Souza (2001) consideram que a importância de 

estudos etnográficos para a Psicologia está voltada ainda pela abertura de 

desenvolvimento de um trabalho empírico que contempla o local e o particular 

como espaços possíveis. De acordo com as autoras: 
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O estudo etnográfico aborda o fenômeno ou o processo particular, 
mas sem que se exclua este processo da totalidade maior que o 
determina e com o qual mantém certas formas de relacionamento. 
Metodologicamente, implica em complementar a informação de 
campo com aquela relativa a outras ordens sociais e buscar 
interpretações e explicações a partir de elementos externos à 
situação particular. Assim sendo, não se realizam estudos de caso, 
mas estudos sobre casos (SATO; SOUZA, 2001, p. 31). 
 
 

Com isso, posso dizer que realizo não um estudo de caso sobre a 

produção e (in)visibilidade da morte no Sertão, mas, sim, um estudo sobre 

casos de produções e (in)visibilidades da morte no Sertão. A partir de meu 

objeto de estudo, as cruzes das estradas, o trabalho de campo realizado em 

Santa Cruz da Baixa Verde procurou responder a importantes questões de 

pesquisa como: o que é particular às práticas de levantamento das cruzes das 

estradas nessa região quanto à produção e (in)visibilidade da morte? Como o 

cenário específico de Santa Cruz da Baixa Verde se relaciona com seu 

entorno, com outros níveis de sistema dentro e fora do Sertão? 

 Para tanto, a relação entre as minhas perguntas de pesquisa e as 

decisões práticas no campo constituíram meu posicionamento de pesquisadora 

enquanto bricoleur (DENZIN; LINCOLN, 2006). Assim, a costura analítica do 

cenário pesquisado no Sertão me permitiu utilizar diversos instrumentos de 

investigação, como observação, conversas informais, diários de campo, 

fotografias e entrevistas semiestruturadas. De acordo com Denzin e Lincoln: 

 

Como bricoleur [...], o pesquisador qualitativo utiliza as 
ferramentas estéticas e materiais do seu ofício, empregando 
efetivamente quaisquer estratégias, métodos ou materiais 
empíricos que estejam ao seu alcance. Havendo necessidade 
de que novas ferramentas ou técnicas sejam inventadas ou 
reunidas, assim o pesquisador o fará. [...] A escolha das 
práticas da pesquisa depende das perguntas que são feitas, e 
as perguntas dependem de seu contexto, do que está 
disponível no contexto e do que o pesquisador pode fazer 
naquele cenário (2006, p. 18). 
 

 Desse modo, penso a composição dos textos de campo como um 

processo de contínua interpretação, cujo elemento central é a relação entre a 

pesquisadora, as pessoas pesquisadas e meu objeto de estudo, as cruzes das 

estradas. Com isso, penso que, ao passo que procuro realizar um estudo 
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histórico-social das cruzes levantadas nas estradas do Sertão, sou eu também, 

como pesquisadora, historiada pelas pessoas pesquisadas. 

 Parece que a noção de bricoleur  de Denzin e Linconl (2006) guarda 

semelhança com a postura para produção de textos de pesquisa de Clandinin e 

Connely (2004/2011), cujos textos de campo podem ser formados por diversas 

fontes, tais como diários de campo, cartas, conversas, entrevistas e fotografias, 

dentre outras. Os autores sugerem ainda que “a necessidade de criar um 

determinado texto de campo (uma anotação, uma foto, um poema, uma história 

e assim por diante)” (CLANDININ E CONNELY: 2004/2011, p. 159) seja 

politicamente questionada. A pesquisadora precisa, então, investigar também 

possíveis significados dos instrumentos de pesquisa para si própria, para os/as 

participantes e para o campo de pesquisa como um todo. 

 

 2.1 Dos instrumentos utilizados 

 

Ao realizar observações, conversas, diários de campo, fotografias e 

entrevistas semiestruturadas não busquei por aquilo que é ‘verdadeiro’, mas, 

sim, um estudo sobre como a existência e o levantamento das cruzes nas 

estradas funcionam na vida cotidiana das mulheres e homens rurais de Santa 

Cruz da Baixa Verde-PE.   

Vale dizer que as observações que realizei são consideradas como 

observações participantes, pois foram realizadas através de um contato direto 

com as pessoas pesquisadas, em seu próprio contexto, para a produção de 

dados, constituindo uma relação face a face com os sujeitos da pesquisa. 

Dessa forma, essa técnica de observação tem sua importância, segundo Cruz 

Neto: 

[...] no fato de podermos captar uma variedade de situações ou 
fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que, 
observados diretamente na própria realidade, transmitem o que há de 
mais imponderável e evasivo na vida cotidiana. [...] As questões 
centrais da observação participante estão relacionadas aos principais 
momentos de realização da pesquisa, sendo um deles a entrada em 
campo (2001, p. 60).  

 

Por sua vez, as conversas são consideradas, de acordo com Spink e 

Menegon (1999) no cotidiano e funcionaram para pesquisa enquanto recurso 

para conhecer a população local de Santa Cruz da Baixa Verde e as relações 
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existentes entre as cruzes das estradas e a morte. De acordo com as autoras, 

“conversar é uma das maneiras por meio das quais as pessoas produzem 

sentidos e se posicionam nas relações que estabelecem no cotidiano” (SPINK 

e MENEGON, 1999, p. 216). 

Durante a pesquisa de campo, realizei anotações e registros sobre 

minhas observações, conversas e afetações no campo, de modo que produzi 

um caderno de anotações, o qual chamarei de diário de campo. Busquei 

produzir o diário de campo dia após dia da pesquisa. No entanto, devo dizer 

que o diário de campo, enquanto instrumento de registro, foi produzido 

processualmente e, em alguns dias, quando a rotina de pesquisa era intensa, 

realizei meus registros assim que voltei para a pousada onde estava 

hospedada. Nas palavras de Florence Weber (2009), é no diário de campo que: 

 

Deve-se aí relacionar os eventos observados ou compartilhados e 
acumular assim os materiais para analisar as práticas, os discursos e 
as posições dos entrevistados, e também para colocar em dia as 
relações que foram nutridas entre o etnógrafo e os pesquisados e 
para objetivar a posição de observador. É, pois, o diário de pesquisa 
de campo que permitirá não somente descrever e analisar os 
fenômenos estudados, mas também compreender os lugares que 
serão relacionados pelos observados ao observador e esclarecer a 
atitude deste nas interações com aqueles (2009, p. 158-159). 
 

 

Desse modo, foi o diário de campo que permitiu, em um primeiro 

momento, um distanciamento entre mim, pesquisadora, e a pesquisa de campo 

e, em um segundo momento, permitiu uma análise do desenvolvimento da 

pesquisa. Produzir o diário de campo foi um exercício árduo, no qual tive 

diversas dificuldades sobre o que deveria registrar ou não, ou seja, sobre o que 

seria importante ou não para a pesquisa. Noto que os registros em diário foram 

ainda um processo de aprendizagem sobre um modo de me tornar e me 

atualizar como pesquisadora. 

Foi através do diário de campo que pude refletir sobre as viagens de 

campo realizadas à Santa Cruz da Baixa Verde e sobre os laços entre os 

possíveis caminhos de pesquisa a serem percorridos e o momento em que 

esses caminhos tomaram novos rumos. Mais ainda, permitiu que eu pudesse 

realizar uma “autoanálise” (WEBER, 2009) sobre minha postura enquanto 

pesquisadora e sobre o processo mesmo de autocensura em relação ao que foi 
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escrito ou não no diário de campo. Após a agenda de pesquisa de campo, a 

equipe se reunia e compartilhava as impressões e afetações de cada 

integrante em campo. As reuniões foram fundamentais pois fortaleciam os 

laços entre a equipe, além de enriquecer ainda mais o cenário de pesquisa. 

As fotografias são entendidas não como um elemento a ser analisado 

per si, mas como um modo de registro traduzido em um texto de campo. 

Segundo Clandinin e Connely (2004/2011, p. 157), as fotografias podem ser 

entendidas como ‘caixas de memórias’, cujo enquadre remonta a perspectiva 

que eu, enquanto pesquisadora em campo, construí das cruzes levantadas nas 

estradas. As fotografias são, por isso mesmo, mais um modo de interpretação 

do campo, o qual “amplia o conhecimento do estudo porque nos proporciona 

documentar momentos ou situações que ilustram o cotidiano vivenciado” 

(CRUZ NETO, 2001, p. 63) 

Por fim, as entrevistas semiestruturadas foram escolhidas como 

“abordagem técnica do trabalho de campo” (CRUZ NETO, 1997, p. 57), pois 

entendo que meu interesse de pesquisa estava vinculado a uma expectativa de 

produção de dados em colaboração com os participantes da pesquisa em uma 

situação de entrevista que envolve um roteiro relativamente aberto (APÊNDICE 

I). As entrevistas semiestruturadas serviram como meio de produção de dados, 

a partir de um recurso metodológico com propósitos definidos. Segundo Flick 

Uwe: 

 
É uma característica dessas entrevistas que questões mais ou menos 
abertas sejam levadas à situação de entrevista na forma de um guia 
da entrevista. Espera-se que essas questões sejam livremente 
respondidas pelo entrevistado (2008, p. 106). 
 

 

Por se tratar de um estudo inserido no projeto de pesquisa de Cordeiro 

(2011b), “Biopoder, gênero e pobreza em contextos rurais: a regulamentação 

da morte e as práticas de resistência no Sertão de Pernambuco”, a produção 

de dados de ambas as pesquisas ocorreram conjuntamente e contou com uma 

equipe de pesquisa composta por uma coordenadora, a professora Rosineide 

Cordeiro; por duas mestrandas do PPG-Psicologia UFPE, Vanessa Oliveira e 

Rebeca Ramany; e uma estudante de Iniciação Científica, Wanessa Correia.  
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O trabalho de campo foi inteiramente realizado em equipe, o que o 

tornou um processo permeado de potencialidades coletivas e de dificuldades 

para a pesquisa. Notadamente, as potencialidades foram voltadas para a 

solidariedade acadêmica de cada integrante da equipe sob a produção e 

registro coletivo de dados, como no caso das entrevistas semiestruturadas. As 

entrevistas foram realizadas em duplas, de modo que uma integrante se 

encarregava mais na condução da entrevista, enquanto a outra realizava 

observações, registros em diários de campo e verificava o funcionamento do 

gravador.  

Já as dificuldades de um trabalho de campo coletivo residiram na 

negociação da agenda de pesquisa, considerando o tempo da pesquisa de 

Rosineide Cordeiro (2011b), de Rebeca Ramany, Wanessa Correia e da minha 

própria pesquisa. Não só o tempo de operacionalização, mas também o tempo 

individual das integrantes para acordar, tomar banho, café da manhã, tomar as 

conduções, realizar as entrevistas, dentre tantas outras atividades diárias. 

Conciliar os horários e os interesses de cada pesquisa foi um exercício difícil, 

mas que resultou em uma produção de dados diversificada e no fortalecimento 

de laços tanto entre as integrantes da pesquisa como da equipe com as 

pessoas do município.  

Assim, equipe de pesquisa realizou duas viagens de campo à Santa 

Cruz da Baixa Verde: a primeira no período de 30 de outubro a 06 de 

novembro de 2012 e a segunda viagem no período de 20 de novembro a 05 de 

dezembro de 2012, totalizando quinze dias. Meu interesse de pesquisa estava 

voltado para um entendimento da morte sob um direcionamento político, cuja 

análise lança visibilidade a alguns aspectos em detrimento de outros, 

configurando ainda um recorte político sobre a produção mesma desse texto de 

pesquisa. Por ser político, dispara ainda demandas sobre o que se diz não só 

em relação aos objetivos da pesquisa, mas em relação à própria pesquisadora. 

Desse modo, a pergunta central da pesquisa foi como a morte é 

produzida e (in)visibilizada, a partir das cruzes levantadas em estradas do 

Sertão de Pernambuco. Não obstante, o objetivo foi analisar como as 

visibilidades e as sombras sobre a morte são acionadas no Sertão.  

Para isso, utilizei três estratégias metodológicas: I) Mapeamento das 

cruzes nos trechos da PE- 365 que atravessa o município de Santa Cruz da 
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Baixa Verde; II) Sistematização das inscrições das cruzes (nome, idade, sexo, 

filiação e causa de morte), incluindo registro fotográfico; III) entrevistas 

semiestruturadas com pessoas que residem/trabalham próximo às cruzes, já 

levantaram alguma cruz na estrada, ou ainda, que foram indicadas pelo critério 

de ‘bola de neve’ (TURATO, 2003), ou seja, uma pessoa entrevistada indicou 

outra que poderia participar da pesquisa.  

Para que as análises fossem operacionalizadas, argumentei que cruzes 

das estradas compõem uma economia da salvação para mortes repentinas e 

uma estratégia de bem lembrar os mortos, sob uma dimensão simbólica do 

catolicismo popular. Posso dizer que o momento de transcrição das entrevistas 

já configurou um momento de pré-análise, na medida em que pude perceber as 

primeiras aproximações e dissonâncias nas falas dos/as entrevistados/as. 

Nesse sentido, análise compreendeu um processo artesanal, por vezes, 

exaustivo, de leitura e releitura das transcrições das entrevistas realizadas. 

Cada entrevista foi, então, destacada no que se referia aos interesses da 

pesquisa, de modo que pude pensar conexões entre os argumentos falados 

por cada participante.  

Assim, foram pensados três eixos de análise sobre a (in)visibilidade da 

morte no Sertão: 1) Por que existem cruzes nas estradas de Santa Cruz da 

Baixa Verde?; 2) Como são as produções de morte subjacentes ao 

levantamento de cruzes nas estradas de Santa Cruz da Baixa Verde: e 3) 

Como as cruzes das estradas podem ter alcances políticos em Santa Cruz da 

Baixa Verde? 

 A fim de facilitar a comunicação para o/a leitor/a e para a comunidade 

acadêmica sobre minhas filiações teórico-metodológicas, sobre o processo de 

produção de dados, sobre análise e sobre resultados alcançados, apresentarei 

a seguir o universo da pesquisa e o trabalho de campo realizado. 

 

 

2.2 Sobre o universo da pesquisa 

 

Uma vez que a pesquisa está inserida no projeto de Cordeiro (2011b) e 

tem como o objeto de pesquisa as cruzes levantadas em estradas do Sertão, 

circunscrevi os limites da PE-365 referentes ao município de Santa Cruz da 
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Baixa Verde como o trecho da estrada que me debrucei para estudo e análise. 

Assim, o universo da pesquisa é formado por mulheres e homens rurais que já 

tenham levantado alguma cruz na estrada, que morem próximo a alguma 

dessas cruzes ou ainda motoristas que atravessam rotineiramente a PE-365. 

 Dessa forma, a pesquisa teve como locus tanto o trecho da PE-365 

referente ao município de Santa Cruz da Baixa Verde, como o espaço de 

moradia das mulheres e homens rurais que já tiveram levantado alguma cruz 

na estrada. Segue abaixo a Erro! Fonte de referência não encontrada. 

concernente ao Estado de Pernambuco e a localização do município de Santa 

Cruz da Baixa Verde, em destaque amarelo. 

 

 
Figura 1: Localização da pesquisa em relação a Pernambuco. 

Fonte: www.pe.gov.br. 

 

Santa Cruz da Baixa Verde situa-se a 437 km de distância de Recife 

(capital) e ocupa uma área de 115 km2. Localiza-se na microrregião do Sertão 

do Pajeú e limita-se, ao norte, com o Estado da Paraíba; ao sul, com os 

municípios de Calumbi e Serra Talhada; a leste, com Triunfo; e, a oeste, com 

Serra Talhada (IBGE apud CORDEIRO, 2011b).  
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Figura 2: Localização do município de Santa Cruz da Baixa Verde – Sertão do Pajeú. 

Fonte: www.pe.gov.br. 

Outra informação importante se refere à população total residente do 

município que é de 11.768 habitantes, sendo 5.271 habitantes da zona urbana 

e 6.491 na zona rural. Com uma demarcação por sexo, a população 

compreende 4.394 mulheres residentes com 10 anos ou mais de idade e 4.300 

homens também nessa faixa etária (IBGE apud CORDEIRO, 2011b). Quanto à 

incidência de pobreza, Santa Cruz da Baixa Verde tem uma incidência 

relativamente alta alcançando 61,16% da população total. O índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) tem uma taxa de 0,70 e o índice de Gini igual 

0, 53 (IBGE apud CORDEIRO, 2011b). 

Na medida em que as cruzes levantadas nessa estrada demarcam, 

sobretudo, locais de acidentes de trânsito que ocasionaram pelo menos uma 

morte, Santa Cruz da Baixa Verde se destaca por ser considerada como 

constituinte de uma das cinco áreas críticas do Estado de Pernambuco sobre 

acidentes de trânsito, sobretudo, motocicleta (SILVA et al, 2011)4.  

Para compreender melhor o trecho da PE-365 que foi investigado, segue 

a figura 3 apresentando um mapa cedido pela Biblioteca Pública do município, 

                                                 
4 Os autores identificam cinco áreas críticas em relação à morbi-mortalidade por acidentes de 
motocicletas em Pernambuco: três conglomerados localizados nas regiões de desenvolvimento 
do Sertão de Pernambuco e dois nas regiões de desenvolvimento do Agreste. Formam esses 
conglomerados os municípios de Ouricuri, Trindade e Ipubi, na região de desenvolvimento do 
Sertão de Araripe; Serra Talhada, Santa Cruz da Baixa Verde, Triunfo, Calumbi e Betânia; nas 
regiões de desenvolvimento do Sertão de Pajeú e Sertão de Moxotó; Petrolina, Afrânio e Lagoa 
Grande, na região de desenvolvimento do Sertão de São Francisco; e Brejo, Tacaimbó, São 
Caetano, Saloá e Bom Conselho, nas regiões de desenvolvimento Agreste Central e Meridional 
de Pernambuco (SILVA et al, 2011). 
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durante a segunda viagem de campo. No mapa, é possível visualizar o trecho 

da PE-365 nos limites de Santa Cruz da Baixa Verde, os sítios que constituem 

as comunidades rurais do município (em círculos hachurados em cinza), a sede 

do município (parte da figura hachurada em retas), Jatiúca, o distrito do 

município, (área hachurada com um círculo duplo) e os limites do município 

com o Estado da Paraíba e os municípios de Triunfo, Serra Talhada e Calumbi.  

 

  

 
Figura 3: Localização da PE-365 e das comunidades rurais de Santa Cruz da Baixa Verde. 

Fonte: Biblioteca Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde. 
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Para conhecer melhor o município e os seus indicativos sobre morte, a 

equipe de pesquisa realizou um levantamento dos índices de mortalidade por 

causas externas de acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Municipal 

de Saúde de Santa Cruz da Baixa Verde. Vale dizer que as mortes por causas 

externas ou mortes violentas “compreendem as mortes decorrentes de 

acidentes (relacionados ao trânsito, afogamento, envenenamento, quedas ou 

queimaduras) e de violências (homicídios e suicídios)” (BRASIL, 2010a: p. 

227). 

Como as informações obtidas foram referentes ao período de 2011, de 

acordo com os dados disponibilizados pelo Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) da Secretaria Municipal de Saúde – SMS – Santa Cruz da 

Baixa Verde (SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE, 2013), foi possível detalhar as 

mortes por causas externas quanto à faixa etária, conforme a tabela 15. 

 

Tabela 1: Mortalidade em relação à faixa etária segundo grupo de causas Código Internacional 
de Doenças 10 (CID – 10). 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz da Baixa Verde 

Apesar da SMS não fornecer o número total de mortes por causas 

externas em 2011, é possível dizer que essas mortes se concentram em 

pessoas de 20 a 49 anos, ou seja, em jovens ou adultos jovens, sendo 

inexistentes antes dessa faixa etária.  

Outras informações também foram encontradas a partir da base de 

dados da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, SES – Pernambuco 

                                                 
5 Ao visitar a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz da Baixa Verde, a equipe de 
pesquisa contou com a colaboração da funcionária responsável pelo setor de Epidemiologia, a 
qual forneceu os dados sobre mortalidade referentes ao ano de 2011 porque eram os mais 
recentes da Secretaria e que, em sua opinião, eram idênticos aos demais anos.  

Grupo de Causas Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total
I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias -             -             -             -             -              -              -              5,3           4,8           3,2           
II.  Neoplasias (tumores) -             -             -             -             100,0       -              27,3         19,3         20,6         16,0         
IX.  Doenças do aparelho circulatório -             -             -             -             -              9,5           9,1           49,1         46,0         33,0         
X.   Doenças do aparelho respiratório -             -             -             -             -              -              -              8,8           7,9           5,3           
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 100,0      -             -             -             -              -              -              -              -              4,3           
XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade -             -             -             -             -              57,1         18,2         1,8           3,2           16,0         
Demais causas definidas -             -             -             -             -              33,3         54,5         15,8         19,0         23,4         
Total 100,0      -             -             -             100,0       100,0       109,1       100,0       101,6       101,1       
Fonte: SIM. Situação da base de dados estadual em 20/06/2012.
Nota: Dados de 2011 são preliminares.

Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo Grupo de Causas - CID10
2011
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(PERNAMBUCO, 2013). Com isso, os dados que recortei politicamente 

assinalaram 77 casos de mortes por causas externas desde o ano 2000 até 

2011, sendo 63 mortes entre homens e 14 entre mulheres, conforme a figura 4.  

 

 
Figura 4: Óbitos por causas externas 2000-2011. 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco 

  

Do total de casos, 37 se referiram apenas a mortes de homens com 

idade de 20 a 39 anos, também marcando uma concentração de mortes entre 

pessoas jovens e entre homens. 

 

 
Figura 5: Óbitos por causas externas 2000-2011 por faixa etária. 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco 

 

2.3 Um percurso de pesquisa no Sertão e suas estratégias 

metodológicas 
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Primeiramente, conheci não só o Sertão, mas as mulheres e homens 

rurais, através da professora Rosineide Cordeiro. Desde o seu doutoramento, 

Cordeiro (2004) investiga o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do 

Sertão Central (MMTR) e conta com o apoio das lideranças do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais (STR) de Santa Cruz da Baixa Verde.  

Desse modo, a equipe de pesquisa decidiu realizar a primeira viagem de 

campo à Santa Cruz da Baixa Verde no período de 30 de outubro a 06 de 

novembro de 2012 por entender a importância social e local do dia de finados 

(02 de novembro). Com isso, o propósito dessa primeira viagem foi uma 

aproximação com o campo, iniciar os primeiros contatos com interlocutores, 

conhecer o município e acompanhar práticas sociais relacionadas ao dia de 

finados.  

Embora o município de pesquisa seja Santa Cruz da Baixa Verde, a 

equipe ficou hospedada em uma pousada situada em um município vizinho, 

Triunfo - PE6. A instalação nessa pousada permitiu que a equipe circulasse em 

carros de lotação, também chamados de transportes alternativos, que 

trafegavam diariamente no trecho Triunfo-Santa Cruz da Baixa Verde. A 

equipe, então, pegava a condução em Triunfo e seguia até Santa Cruz da 

Baixa Verde, totalizando um percurso de aproximadamente 8,3km por trecho e 

30 minutos de tempo de viagem. Essa condução teve uma importância 

fundamental para a pesquisa, pois era o momento privilegiado para as 

conversas entre as pesquisadoras, passageiros e motoristas em relação às 

mortes e cruzes das estradas. 

Durante toda a viagem de campo, pude fazer observações, registros 

fotográficos e anotações contínuas em diário de campo sobre três atividades 

fundamentais: 1) estabelecimento de contatos com as lideranças do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais (STR) de Santa Cruz da Baixa Verde para iniciar a 

sistematização das primeiras informações sobre o tema da morte em 

comunidades rurais do município; 2) observação das ornamentações, do fluxo 

de pessoas e os diferentes comportamentos apresentados por mulheres e 

homens rurais nos dois cemitérios da cidade e nas cruzes levantadas às 

                                                 
6 Na ocasião da viagem, Santa Cruz da Baixa Verde não dispunha de nenhum hotel ou 
pousada. 
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margens da PE-365; 3) início do mapeamento das cruzes construídas às 

margens da PE-365. 

Às vésperas do dia de finados, a professora Rosineide Cordeiro me 

apresentou ao STR como uma pesquisadora que estava estudando a morte e 

as cruzes das estradas. Rosineide Cordeiro enfatizou que eu fazia parte da 

equipe de pesquisa coordenada por ela e que, assim, como as outras 

pesquisas já realizadas no município (CORDEIRO, 2004; 2010; 2011a; 2011b), 

a minha pesquisa era de confiança. Parece-me que essa foi uma porta de 

entrada muito interessante, pois tão logo quanto foi possível, as lideranças 

também me apresentaram umas às outras e me indicaram algumas pessoas 

que poderiam atuar como participantes. Com isso, comecei a agendar 

possíveis entrevistas para uma segunda viagem de campo.  

Chegado o dia de finados, a equipe se planejou para observar as 

práticas fúnebres realizadas nos cemitérios do município e nas cruzes 

levantadas na estrada. Foi possível perceber um fluxo contínuo de pessoas 

circulando no município: muitos caminhões pau-de-arara estacionados na 

praça matriz, o comércio aberto e a igreja lotada. Os cemitérios e as cruzes 

aparentavam terem sido preparados para a ocasião do dia de finados7. As 

cruzes pareciam ter a tinta fresca, a terra ao redor varrida e muitas velas e 

flores artificiais estavam dispostas como ornamentação. Foi possível ver 

algumas famílias colocando flores nas cruzes, ou ainda, fazendo alguns 

reparos nas cruzes, com pinturas e pequenos cimentados. As cores 

predominantes nessas cruzes eram azul claro, rosa, verde e branco. 

O mesmo processo de preparação pareceu ter ocorrido nos cemitérios: 

as catacumbas recém-pintadas e muitas flores artificiais, velas e fotos como 

enfeites. Nos cemitérios, muitas pessoas circulavam e deixavam esses 

ornamentos nas sepulturas. Os comportamentos pareciam buscar discrição, 

com choros silenciosos, roupas sem muitos adereços e poucas conversas.  

 Circulavam crianças, homens e mulheres de todas as idades, seja nas 

cruzes das estradas, seja nos cemitérios. No entanto, era possível notar 

algumas diferenças na realização do cuidado das cruzes da estrada e das 

                                                 
7 Santa Cruz da Baixa Verde conta com quatro cemitérios: dois localizados na sede do 
município chamados pela população, respectivamente, de cemitério novo e cemitério velho; e 
outros dois cemitérios no distrito de Jatiúca, ambos conhecidos como cemitério de Jatiúca. 
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sepulturas nos cemitérios: mulheres levavam consigo ornamentações, como 

flores artificiais, velas e fotografias ou, então, realizavam varrições e serviços 

de jardinagem; os homens faziam outro tipo de trabalho voltado para a pintura 

e serviços de obra civil com cimento e tijolos, conforme ilustra a fotografia 1.  

 
Fotografia 1: Foto de um homem pintando uma capela no ‘Cemitério Velho’ de Santa Cruz da 

Baixa Verde.  

 
Fonte: Registro realizado pela autora em 01/11/2012. 

 

Por fim, outra atividade importante foi ter dado início ao mapeamento 

das cruzes construídas na PE-3658. Realizar esse mapeamento foi um grande 

desafio: primeiramente, porque não havia acostamento na estrada para 

estacionar o carro, sem deixá-lo exposto na pista; segundo, porque a pista era 

sinuosa, o que dificultava bastante atravessá-la para anotar as inscrições de 

identificação das cruzes (nome, data de nascimento e de morte, dentre outras.) 

e fazer o registro fotográfico; terceiro, porque o tempo quente e seco alcançava 

cerca de 42º C, deixando rapidamente a equipe fadigada para as atividades ao 

ar livre; e quarto, porque as histórias que escutei sobre os acidentes naquela 

estrada faziam com que eu refletisse sobre a irônica possibilidade de ser 

atropelada e morrer enquanto pesquisava sobre produções e visibilidades da 

morte.  

                                                 
8 Para esse mapeamento, contei com a colaboração de Filipe Távora, meu cônjuge, que foi à 
Santa Cruz da Baixa Verde e pôde se encarregar de dirigir um carro de passeio enquanto a 
equipe tomava nota das cruzes e realizava os registros fotográficos. 
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Dessa forma, foi percorrido o trecho da PE-365 correspondente ao 

município de Santa Cruz da Baixa Verde. Contudo, os limites intermunicipais 

não eram sinalizados e, então, usei como critério de demarcação o que as 

pessoas que moravam em casas à beira da estrada me diziam. A partir dessa 

demarcação, o limite entre Triunfo-Santa Cruz da Baixa Verde foi dado por uma 

guarita branca construída à margem da estrada e o limite Santa Cruz da Baixa 

Verde – Serra Talhada foi dado pela referência de um Grupo Escolar, já no 

Sítio do Carrapato. A partir dessa circunscrição, foram percorridos 

aproximadamente 19,4km e foram encontradas 38 cruzes e duas capelas.  

Assim, das 38 cruzes encontradas, destaco que apenas uma cruz se 

referia especificamente à morte de uma mulher jovem, como na fotografia 2. As 

demais cruzes ou não tinham inscrições ou se referiam a morte de homens 

jovens, variando de 20 a 38 anos. 

 

Fotografia 2: Foto da cruz de uma mulher jovem. 

 
Fonte: registro realizado em 03/11/2012. 

Encontrei apenas uma cruz de tamanho muito maior do que as outras, 

talvez alcançando 4,5m, que se referia a morte de dezesseis pessoas em 

apenas um acidente em abril de 1965, a chamada ‘cruz dos dezesseis’, 

conforme a fotografia 3 e fotografia 4: 
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Fotografia 3: Foto da ‘cruz dos dezesseis’. 

 

Fonte: Registro realizado pela autora em 
03/11/2012. 

Fotografia 4: Foto da ‘cruz dos dezesseis’ e 
a estrada. 

 

Fonte: Registro realizado pela autora em 
03/11/2012. 

 

Uma das capelas encontradas se referia à morte de um homem e de sua 

mãe em um único acidente de carro, conforme a fotografia 5. A outra capela 

não possuía nenhum tipo de identificação ou inscrição. 
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Fotografia 5: Foto da capela construída às margens da PE-365. 
 

 

Fonte: Registro realizado em 03/11/2012. 
 

Destaco ainda duas cruzes construídas conjugadamente, em mármore, 

situadas em frente à entrada da cidade, referindo à morte de dois homens 

jovens, conforme as fotografia 6 e fotografia 7. 

 

Fotografia 6: Foto das cruzes da entrada da 
cidade 

 
Fonte: Registro realizado em 03/11/2012. 

 

Fotografia 7: Foto das cruzes da entrada da 
cidade e ornamentação 

 
Fonte: Registro realizado em 03/11/2012. 

 
Por fim, destaco que as demais cruzes às quais tive acesso se referiam 

à morte de homens jovens, como na fotografia 8 e fotografia 9, ou não tinham 

nenhuma inscrição, como na fotografia 10 e fotografia 11.  
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Fotografia 8: Foto de cruzes referente à 
morte de homens jovens (I). 

 
Fonte: Registro realizado em 03/11/2012. 

Fotografia 9: Foto de cruzes referente à 
morte de homens jovens (II). 

 
Fonte: Registro realizado em 03/11/2012. 

 

Fotografia 10: Cruzes da estrada sem 
inscrições (I). 

 
Fonte: Registro realizado em 03/11/2012. 

 
 

Fotografia 11: Cruzes da estrada sem 
inscrições (II). 

 
Fonte: Registro realizado em 03/11/2012. 
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 2.3.2 Segunda Viagem de campo 

 

Já a segunda viagem de campo aconteceu no período de 20 de 

novembro a 05 de dezembro de 2012, totalizando quinze dias de viagem9. 

Teve dois objetivos principais: 1) identificação das instituições e serviços 

funerários existentes no município; e 2) a realização de entrevistas 

semiestruturadas.  

Foram realizadas também entrevistas com interlocutores que foram 

indicados na primeira viagem pelas lideranças do STR. A partir das indicações 

do Sindicato, segui o critério de ‘bola de neve’ (TURATO, 2003) para encontrar 

outros/as interlocutores/as, de modo que cada pessoa sugerida indicava 

também outros/as interlocutores/as. 

Assim, ao chegar ao município, a equipe se dirigiu, primeiramente, ao 

STR para cumprimentar as lideranças e retomar as indicações para entrevistas 

feitas na primeira viagem de campo. Todas as entrevistas seguiram um roteiro 

semiestruturado (APÊNDICE I) e foram audiogravadas mediante a carta de 

apresentação da pesquisa (APÊNDICE II) e da leitura e assinatura do Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE III) 10. 

Além do Sindicato, o percurso que realizei para escolher as pessoas que 

foram entrevistadas também foi guiado pelas conversas que foram realizadas 

nos carros de lotação que faziam o trecho Triunfo - Santa Cruz da Baixa Verde. 

As conversas nos carros de lotação me permitiram pensar nas histórias das 

cruzes mais contadas, como as duas cruzes da entrada da cidade, a cruz da 

jovem que faleceu, uma das capelas encontradas e a ‘a cruz dos dezesseis’, 

dentre outras. As histórias mais lembradas eram relatadas como aquelas de 

maior impacto social para o município, seja pela posição social do falecido, 

pela tragicidade do acidente ou ainda pela quantidade de pessoas que 

faleceram no mesmo local.  

                                                 
9 À semelhança da primeira viagem de campo, a equipe ficou hospedada em Triunfo-PE, o que 
também permitiu a circulação no trecho Triunfo-Santa Cruz da Baixa Verde a partir de carros 
de lotação. 
10 A equipe foi também em alguns órgãos da prefeitura para agendamento e realização de 
entrevistas semi-estruturadas junto a funcionários do setor de epidemiologia e do setor de 
Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) sobre a guia de direito de abertura de cova, 
profissionais do setor hospitalar, além de profissionais de serviços privados de planos 
funerários. 
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No total, a equipe realizou 38 entrevistas semiestruturadas e 

audiogravadas.Os roteiros de entrevista contemplaram questões gerais à 

pesquisa de Rosineide Cordeiro (2011b), assim como, questões coletivas à 

minha pesquisa e à pesquisa de Rebeca Ramany (2014)11. Desse modo, foram 

realizadas, especificamente para a minha pesquisa, sete entrevistas. 

Considerei ainda outras sete entrevistas realizadas, pois continham questões 

sobre o meu tema em seu roteiro. Ao total, foram analisadas quatorze 

entrevistas. O quadro 1 apresenta uma relação das entrevistas e o objetivo de 

cada uma delas12: 

 

Quadro 1: Entrevistas sobre as cruzes na estrada. 
 PARTICIPANTE PROFISSÃO RESIDÊNCIA OBJETIVO DA ENTREVISTA 

01 Ediclene 

(um filho falecido) 

Aposentada Sede do 
município 

Entender as histórias, motivações e 
justificativas das famílias locais para 

construção de cruzes na estrada. 

02 Neila 

(uma filha falecida) 

Aposentada  Sede do 
município 

Entender as histórias, motivações e 
justificativas das famílias locais para 

construção de cruzes na estrada. 

03 Telminha Aposentada Sede do 
município 

Entender as histórias, motivações e 
justificativas das famílias locais para 

construção de cruzes na estrada. 

04 Iara Agricultora e 
coordenadora do 

Movimento de 
Mulheres 

Trabalhadoras 
Rurais do Sertão 

Central de 
Pernambuco 

(MMTR) 

Sítio Baixa 
das Flores – 
Santa Cruz 

da Baixa 
Verde 

Entender as histórias, motivações e 
justificativas das famílias locais para 

construção de cruzes na estrada. 

05 Leonardo Funcionário de uma 
empresa funerária 

Sede do 
município 

Entender as histórias, motivações e 
justificativas de moradores vizinhos 
às cruzes sobre suas construções na 

estrada. 

06 João Pedreiro e cortador 
de cana 

Sítio Baixa 
das Flores – 
Santa Cruz 

Entender as narrativas de homens 
moradores da região sobre a 

                                                 
11 As entrevistas foram realizadas com objetivos investigados no projeto de Rosineide Cordeiro 
(2011b), como as dificuldades legais para realizar algum sepultamento, os costumes fúnebres 
em contextos rurais; nos assentamentos de registro de óbito, objeto da pesquisa da mestranda 
Rebeca Nascimento; e na produção e (in)visibilidade da morte a partir das cruzes das estradas, 
objeto de estudo desta pesquisa. 
12 Todos/as os/as participantes são apresentados/as por nomes fictícios, a fim de manter o 
sigilo e a proteção ao anonimato. 
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 da Baixa 
Verde 

construção de cruzes na estrada. 

07 Eliana 

(um primo falecido) 

Freira e 
administradora de 

um colégio e de 
uma pousada 

Sede do 
município 
de Triunfo 

Entender as histórias, motivações e 
justificativas das famílias locais para 

construção de cruzes na estrada. 

08 Edite Assistente Social Sede do 
município 

Conhecer e entender a cultura local a 
respeito dos rituais fúnebres, 

identificando as intersecções entre 
classe, gênero e geração. 

09 Nadja Diretora 
administrativa da 
Unidade Mista de 

Saúde  

Sede do 
município 

Conhecer e entender a cultura local a 
respeito dos rituais fúnebres, 

identificando as intersecções entre 
classe, gênero e geração. 

10 Maria Fabrícia Funcionária do setor 
de Epidemiologia da 

prefeitura 

Sede do 
município 

Conhecer e entender a cultura local a 
respeito dos rituais fúnebres, 

identificando as intersecções entre 
classe, gênero e geração. 

11 Juliana Tabeliã do Cartório Sede do 
município 

Conhecer e entender a cultura local a 
respeito dos rituais fúnebres, 

identificando as intersecções entre 
classe, gênero e geração. 

12 Aline Liderança do 
Sindicato de 

Trabalhadores 
Rurais de Santa Cruz 

da Baixa Verde 

Sede do 
município 

Conhecer e entender a cultura local a 
respeito dos rituais fúnebres, 

identificando as intersecções entre 
classe, gênero e geração. 

13 Cláudia Liderança do 
Sindicato de 

Trabalhadores 
Rurais de Santa Cruz 

da Baixa Verde 

Sede do 
município 

Conhecer e entender a cultura local a 
respeito dos rituais fúnebres, 

identificando as intersecções entre 
classe, gênero e geração. 

14 Lívia Técnica de 
Enfermagem 

(esposa de um 
ferreiro que 

constrói cruzes) 

Sede do 
município 

Entender as histórias e as demandas 
para construir cruzes a partir de 

profissionais diretamente ligados à 
sua construção.  

 

Além das entrevistas realizadas pela equipe, pude dar continuidade ao 

processo de mapeamento das cruzes no trecho da PE-365, agora 

acompanhada da equipe e em um carro de lotação, cujo motorista fora 

contratado13.O objetivo desse segundo mapeamento foi de fazer registros 

                                                 
13 Chamarei esse motorista pelo nome fictício de Seu Castor. Embora o motorista não tenha 
assinado o TCLE, a pesquisa foi apresentada, como também foi consentida verbalmente a 
possibilidade de audiogravação. 
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fotográficos das cruzes e conversar com o motorista sobre histórias que, 

eventualmente, pudesse contar. Ressalto que o trabalho em equipe foi 

imprescindível para o registro tanto das inscrições das cruzes como do registro 

fotográfico. A contribuição de Rebeca Ramany e Wanessa Correia, ao 

compartilharem seus diários de campo sobre essas anotações, diversificou as 

minhas próprias impressões de campo e foram fundamentais para a produção 

de dados sobre as cruzes existentes na PE-365. 

Embora a equipe tenha encontrado desafios de mapeamento muito 

semelhantes aos descritos na primeira viagem de campo, ter circulado pela 

estrada com um motorista profissional funcionou como um elemento facilitador 

para o processo de pesquisa, pois o motorista já conhecia a estrada, os locais 

para estacionar e já sabia guiar de forma mais direta para os locais onde as 

cruzes foram levantadas, conforme ilustram a fotografia 12 e fotografia 13. 

 

Fotografia 12: Foto de cruzes referente à 
morte de homens jovens (III). 

Fonte: Registro realizado em 27/11/2012. 

Fotografia 13: Foto de cruzes referente à 
morte de homens jovens (IV). 

Fonte: Registro realizado em 27/11/2012. 
 

 

Assim como para o mapeamento das cruzes das estradas, assinalei 

como marco zero o limite entre Serra Talhada e Santa Cruz da Baixa Verde 

para realizar a sistematização das inscrições das cruzes. Desse modo, o marco 

de 19,4 km foi atingido no limite entre Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo. A 

sistematização das informações produzidas são fruto da confluência das 

informações produzidas na primeira e na segunda viagem de campo. Foram 

encontradas um total de 38 cruzes e duas capelas, as quais são descritas no 

ANEXO I. Vale dizer que os nomes inscritos nas cruzes foram substituídos por 
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nomes fictícios, assim como as iniciais inscritas foram substituídas por outras, a 

fim de manter o sigilo e a preservação do anonimato de todos os envolvidos 

neste estudo.  

 Por fim, a partir dessa produção de dados, é possível apontar que oito 

das 38 cruzes encontradas possuíam inscrições que permitem visibilizar a 

morte de oito homens, variando de 18 a 53 anos, e uma cruz visibiliza a morte 

de uma criança de seis anos. Uma das capelas possuía informações sobre a 

morte de um homem e uma mulher, não tendo a idade indicada. A outra capela 

e demais cruzes ou possuíam inscrições com as iniciais dos nomes dos mortos 

ou não possuíam inscrições. 
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CAPÍTULO 3 
 
 

Quando as cruzes das estradas fazem ver, lembrar e resistir 
 
 

As cruzes?! Homi... As cruzes é uma superstição p’ra lembrança. É 
uma mania do povo daqui que, quando morre, bota uma cruz p’ra 
ficar na lembrança.  
(Motorista de um carro de lotação – Santa Cruz da Baixa Verde - PE) 
 
 

 Como dito anteriormente, a pesquisa realizada em Santa Cruz da Baixa 

Verde compreendeu duas viagens de campo: na primeira, a equipe procurou 

conhecer a região, o cotidiano da população e estabelecer os primeiros 

contatos com os participantes. Assim, de forma mais específica, procurei iniciar 

o mapeamento das cruzes das estradas e acompanhar práticas sociais 

vinculadas ao dia de finados. 

Na segunda viagem de campo, a equipe teve como objetivo principal 

realizar as entrevistas semiestruturadas. Para este estudo, assim como para 

toda a equipe, foquei na realização das entrevistas e na finalização do 

mapeamento das cruzes da estrada. Os/as participantes das entrevistas que 

realizei foram mulheres e homens rurais que moravam próximo a alguma das 

cruzes, que levantaram alguma cruz ou ainda que conheciam alguma família 

que tenha levantado uma cruz na estrada.  

 Para facilitar a compreensão do/a leitor/a, esse capítulo será composto 

por subtópicos, de acordo com os temas que foram provocados e discutidos 

nas entrevistas. Procurei me basear também na revisão de literatura realizada 

nos capítulos anteriores e nos objetivos da pesquisa. Desse modo, abordarei 

as produções e (in)visibilidades da morte a partir de três eixos analíticos: 1) Por 

que existem cruzes nas estradas de Santa Cruz da Baixa Verde?; 2) Como são 

as produções de morte subjacentes ao levantamento de cruzes nas estradas 

de Santa Cruz da Baixa Verde?; e 3) Como as cruzes das estradas podem ter 

alcances políticos em Santa Cruz da Baixa Verde? 

 Quando possível, cada sub-tópico será composto também com as 

conversas no cotidiano que foram produzidas de forma espontânea nos carros 

de lotação do município. Vale lembrar que todos os nomes dos participantes 
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são fictícios e que, nos trechos de entrevista, a fala da pesquisadora é 

designada por ‘P:’. 

 

3.1 Por que existem cruzes nas estradas de Santa Cruz da Baixa 

Verde? 

 

 Falar sobre a existência de cruzes nas estradas de comunidades rurais 

do Sertão de Pernambuco envolve uma compreensão mais ampla do 

catolicismo popular, no que concerne a uma economia da salvação das almas 

quando a morte acontece de forma repentina e a uma estratégia de bem 

lembrar os mortos. Na fala das pessoas entrevistadas, as cruzes das estradas 

funcionam, de forma geral, para marcar o lugar de morte de um ente querido 

por se tratar de uma prática católica comum da região (um ‘costume’ ou uma 

‘tradição’), constituindo uma ‘obrigação social’ com o morto (DAMATTA, 1997). 

A questão da lembrança do morto foi bastante enfatizada como motivação para 

o levantamento das cruzes e para sua reverência, sobretudo, no mês de 

novembro. 

 Além disso, as cruzes também existem para que o local da morte não 

fique mal assombrado, ou seja, existem como uma intercessão dos vivos para 

que os mortos possam cumprir sua morte (desenlaçar deste mundo para o 

outro) em paz e em direção aos Céus, não deixando o local de morte com as 

sombras de almas penadas. Contudo, as cruzes também constituem uma 

forma de negócio rentável para a região, cujos comerciantes encontram-se 

interessados nas cruzes tanto pela ordem da fé como pela ordem econômica 

(ARAÚJO, 1964). Por fim, as cruzes disparam ainda histórias de um outro 

tempo, talvez do final do século XIX, cujas cruzes das estradas foram 

levantadas para atender a uma ordem do rei a respeito da insubmissão de um 

de seus súditos. 

 Assim, pelas falas das pessoas entrevistadas, identifiquei quatro temas 

principais. O primeiro tema é intitulado como: as cruzes das estradas como um 

‘costume’ ou uma ‘ tradição’ católica local; o segundo como: obrigações sociais 

em favor da lembrança e do cuidado com os mortos e com as cruzes; o terceiro 

como: cruzes como salvação dos mortos e proteção dos vivos; por fim, o quarto 

como: as cruzes das estradas como disparadoras de histórias de outro tempo.  
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As cruzes das estradas como um ‘costume’ ou uma ‘tradição’ católica 

local 

 

Levantar uma cruz na estrada tornou-se uma premissa na vida dos 

católicos que tiveram algum ente querido que tenha morrido na estrada. A tinta 

fresca, flores, velas indicam um cuidado com as cruzes, principalmente, 

realizado pelas mulheres, no mês de novembro, mês dos mortos.  

O levantamento das cruzes nas estradas, enquanto uma prática comum 

da região, é, muitas vezes, falada nas conversas e apresenta uma forma 

inespecífica de relação entre as cruzes e a morte, conforme uma conversa com 

Seu Castor, um motorista de carro de lotação: 

 

Seu Castor: O povo daqui de Santa Cruz tem essa superstição que é 
pra deixar na lembrança e que o povo levanta cruz quando é 
acidente, doença e tiro. Diz que se constrói cruz para tudo no mundo. 
Não pode morrer um que botam uma cruz. 

 

Contudo, as entrevistas realizadas já apresentaram uma relação entre 

as cruzes das estradas e a morte a partir do catolicismo, como no trecho da 

entrevista com Maria Fabrícia, funcionária do Setor de Epidemiologia da 

Prefeitura de Santa Cruz da Baixa Verde: 

 
P: E dessas cruzes nas estradas? Você sabe por que é que tem 
tantas? 
Maria Fabrícia: Mulher, porque é um costume do povo daqui da 
região. É quando alguém morre, aí, as pessoas saem e colocam lá 
uma cruz onde a pessoa faleceu. [...]  
P: Tem também muita gente que tem parentes que faleceram e não 
construíram cruzes. Você sabe por que essas pessoas não 
construíram? 
Maria Fabrícia: Porque eu acho que essa história de construir as 
cruzes é mais uma tradição, assim... Tem muita gente que constrói, 
mas tem outras pessoas que não querem... Que mais constrói são 
católicos. As pessoas que são mais católicas que tem mais essa 
tradição. 

 

Também, na fala de Eliana, uma freira, é possível perceber uma reflexão 

sobre como o levantamento de cruzes se trata de uma especificidade quanto 

ao catolicismo: 

 

P: Irmã, a senhora acha que essas cruzes demarcam algum tipo de 
religião? 
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Eliana: Sim, acredito que só os católicos. Eu nunca soube assim de 
uma cruz de um evangélico. Eles não aceitam símbolos. Aceitam a 
pessoa de Jesus Cristo, né? Mas, eles não aceitam, assim, símbolos, 
como imagens, como cruzes, né? Eu acredito que é propriamente 
católico. Símbolo dos católicos. 
 

 Entretanto, não se trata de um catolicismo ortodoxo, mas o que José 

Carlos Brandão (1986) chamou de catolicismo popular, na medida em que é 

criado e atualizado pela comunidade e segue as regras locais. Nesse sentido, o 

argumento central desse estudo ganha relevância, pois ao mesmo tempo em 

que as cruzes funcionam como uma estratégia de bem lembrar os mortos, 

compõem uma economia da salvação dos mortos e proteção dos vivos. 

Assim, as cruzes são faladas em relação ao local da morte de alguém, 

sob o caráter simbólico do catolicismo popular. As respostas concentram-se em 

mortes decorrentes de acidentes de trânsito nas estradas, mas podem ser 

levantadas ainda quando as mortes são consideradas repentinas ou “fora do 

tempo” (MARTINS, 1983), constituindo o que Roberto DaMatta (1997) chama 

de “obrigação social” com os mortos e com suas almas em comunidades 

relacionais.  

 A fala de Aline, liderança do Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR) 

de Santa Cruz da Baixa Verde, também apresenta como o levantamento de 

cruzes pode ocorrer por diversas causas de morte, conformando uma 

obrigação social para as famílias católicas, ou ainda, uma desaprovação social 

quando as cruzes não são levantadas. 

 

P: E essas cruzes? 
Aline: A cruiz é porque... É... As pessoas que são assassinadas, 
outros morrem também de infarto, né? E, aí, tem que é um sinal de 
que ali morreu um cristão, né? Aí, se faz a cruiz. A cruiz é sinal... O 
sinal do cristão é a cruiz, né? Aí, quando morre uma pessoa, aí, tem 
que colocar aquele sinal. Quando não tem, a gente fica dizendo: 
‘Mas, nem colocaram uma cruiz?!’.  E, aí, a gente tem aquele 
costume mesmo de ter a cruiz aonde morre a pessoa. 

 

 A entrevista com Neila, uma agricultora, sugere que o não levantamento 

de cruzes para um morto está relacionado ao esquecimento dele na memória 

da família. Nesse sentido, a lembrança do morto parece ligada a formas de 

cuidado e de amor, enquanto o esquecimento parece ligado à uma ausência de 

cuidado e de amor. 
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Neila: Quem não constrói é por falta de cuidado, de sentimento de 
amor, né? Num colocar nem uma cruz?! A pessoa deve tá querendo 
esquecer e que se perda da lembrança. 

 

 

Obrigações sociais em favor da lembrança e do cuidado com os mortos e 

com as cruzes  

 

 A dimensão de obrigação social em levantar a cruz na estrada também é 

apresentada para preservar a memória do morto por ocasião de alguma morte 

inesperada, como no caso de Edicleine, uma agricultora cuja filha de 18 anos 

morreu em um acidente de motocicleta: 

 

P: Partiu de você essa vontade de levantar a cruz? 
Edicleine: Partiu de mim. Porque aqui se uma pessoa falecer e a 
gente não botar uma cruz lá no lugar, o povo fala. 
P: E o que as pessoas falam? 
Edicleine: Eu não sei... Acho que é uma coisa do pessoal mais 
velho, né? 
P: Hunrum. Partiu da senhora. A senhora falou com o restante da 
família? Como foi? 
Edicleine: Não. Era uma obrigação. Nessa época, ela era noiva e o 
noivo também se interessou muito. Aí, mandou fazer a cruz e veio. Eu 
paguei e ele mandou colocar. 

 

 Outra obrigação social tomada como ‘natural’ ou ‘costume’ da região é a 

manutenção e limpeza das cruzes, assim como a inscrição dos nomes dos 

mortos e suas datas de nascimento e de morte. O trecho da entrevista com 

João, um jovem agricultor e cortador de cana, ilustra essa obrigação social. 

 

P: O cuidado delas [as cruzes] é mais nessa época do ano 
[novembro] ou tem outro momento que... 
João: Não, as famílias, geralmente, conservam elas sempre limpa. 
P: Sempre limpa. 
João: É. No período do inverno, aí, cria muito mato ao redor. Aí, eles 
vem e limpa porque é um cantinho pequeno e curto. Aí, não custa 
nada uma pessoa da família vim e limpar. [...] 
P: Você tinha dito também, antes, que ela serve pra marcar o lugar 
que a pessoa morreu. 
João: É, a pessoa que faleceu. Aí, geralmente, eles botam o nome 
da pessoa, a idade que quando nasceu e quando faleceu a pessoa. 
Sempre tem a cruz. 
P: Eles marcam o nome e a data. 
João: É, às vezes, vem uma pessoa de fora, aí, vem caçando, né? A 
cruz. Aí diz: ‘Foi aqui o local’. Aí, serve pra marcar. Aí, fica importante 
marcar as cruzes, né? 
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 A lembrança se dá não só pela marcação das datas de nascimento e de 

morte nas cruzes, mas pela visita às cruzes e aos cemitérios nessas datas. De 

forma que as cruzes e os cemitérios são considerados como locais 

privilegiados para reverência do morto e da manutenção da relação social com 

os mortos, conforme a entrevista com Eliana: 

 

Eliana: Então, assim, tem isso do reconhecimento, do valor, da 
gratidão, pela pessoa que foi que representou na sua vida. Então, o 
meu povo ele é muito, assim, né, um povo simples, mas um povo que 
ama independente, se esteja vivo cuida, se morreu, cuida também.   
P: É um cuidado com a pessoa. 
Eliana: É um cuidado com a pessoa mesmo que ele não esteja mais 
ali fisicamente, mas ele está espiritualmente e está ali na natureza. 
[...] Outra coisa interessante, a data de nascimento, ela é lembrada, 
bem como a de morte, né? A data de nascimento também é 
lembrada. Eu sempre me lembro que meu pai nasceu no dia 15 de 
março. Se ele tivesse vivo teria tantos anos, né? Eu perguntava isso 
a minha tia, quantos anos ele tinha se Diogo tivesse vivo. Ela, na 
bucha. Ela diz: ‘Teria tantos anos’. É sempre contando, a cada ano se 
conta, não é? O dia do nascimento e o dia da morte. É interessante 
isso também, a gente não se esquece. 

 

 O levantamento e a manutenção das cruzes são realizados ainda com 

uma distinção entre tarefas voltadas para os homens e para as mulheres, 

compondo uma diferença de atividades conforme a ética camponesa local, 

como no trecho de entrevista com Lívia, aposentada e esposa de um ferreiro: 

 

P: Ô, Dona Lívia, na época que ele tinha a oficina, seu marido, como 
é que era pra fazer essas cruzes? Quem mais procurava pra mandar 
fazer? Eram homens, mulheres da família, eram conhecidos do 
defunto? 
Lívia: Não, geralmente é a família, fia. Nunca é... Geralmente, é a 
família. Então, vai na missa do sétimo dia, geralmente, essa cruz já tá 
no lugar. [...] Então, antes... Na missa do sétimo dia. Tu sabe que tem 
a missa do sétimo dia, não sabe? Então, ainda antes da missa do 
sétimo dia já faz a cruz e já enterra lá na cova do defunto, entendeu? 
Nunca passa do sétimo dia, sem ter a cruz. 
P: Agora na estrada é nesse mesmo tempo? 
Lívia: Também, geralmente, não passa da missa do sétimo dia não, 
viu? É antes da missa. Em sete dias, você faz as lembrancinhas, 
coloca o canteirinho arrumado, coloca a cruz e o nomezinho ainda, as 
iniciais na cruz. 
P: Da família quem é mais? Era as mulheres da família, os homens... 
ou era? 
Lívia: Varia tanto. 
P: Era bem variado? 
Lívia: Ainda hoje, muito variado, não tem assim uma pessoa 
especifica não. 



 

78 

 

P: E na hora que ia colocar a cruz na pista, as mulheres participavam 
da construção? 
Lívia: Não, mulher. Essa questão da pista, geralmente, arruma um 
pedreiro e o pedreiro vai lá com o material e coloca. 
P: E ele mesmo põe a cruz também? 
Lívia: Coloca tudo, é. Antigamente, podia até ter, mas não é do meu 
tempo, entendeu? Eu nunca vi, um ritual, assim, eu vejo somente o 
pedreiro vai lá coloca e pinta e deixa bonito e vai simbora. Entendeu? 

 

Segundo Lívia, o levantamento e a pintura inicial das cruzes são feitos 

por pedreiros, dando a entender que nem mulheres, nem crianças, nem idosos 

participam desse momento. Já Edicleine descreve quais os cuidados que ela e 

outras mulheres têm em relação às cruzes das estradas e do cemitério, 

sugerindo ainda que homens, crianças e idosos não participam desse processo 

de manutenção e zelo. 

 
P: Lá, a senhora visita a cruz? 
Edicleine: Ah, demais! Acho que as coisas que eu botei lá, as velas 
não tão nem estragadas ainda. Que eu vou e acendo vela, varro, não 
deixo criar nenhum matinho por perto. Ontem, eu saí de lá oito horas 
da noite, já pensou? Aí, eu pedi pra uma moto me buscar e eu tava 
lá, limpando, lavando, acendendo vela. Porque é, assim, um costume 
do pessoal daqui, né? 
P: Hunrum. 
Edicleine: Então, eu sempre vou. 
P: A senhora vai uma vez por semana, mais de uma vez por 
semana? 
Edicleine: Eu vou uma vez por mês. 
P: E como são os cuidados que a senhora faz quando visita? 
Edicleine: Eu limpo, varro, aguoo porque tá seco. Deixo bem 
fresquinho. Levo vela e acendo. Só saio quando as vela queima tudo. 
Levo flores porque lá em casa tem muita planta. [...] 
P: E a pintura? É a senhora... 
Edicleine: Sou eu que pinto lá e pinto no cemitério. 
P: A senhora pinta mais ou menos em que época do ano? 
Edicleine: Eu pinto mais no mês de outubro porque, geralmente, aqui 
tem uma devoção mais em novembro, né? 

 

 Parece que a obrigação social em favor da memória e reverência do 

morto está presente também quando os vivos são convidados a falar sobre o 

morto. Notei que, ao agradecer a entrevista concedida por Neila, mãe de um 

filho que falecera em um acidente de motocicleta e teve uma cruz levantada, 

ela respondeu sobre sua obrigação em falar do filho morto, confirmando uma 

obrigação social de lembrança: 

 

P: Obrigada pela gentileza de ter sentado aqui e falado. 
Neila: Não, essa é nossa obrigação da gente, né? Eu sempre sento 
pra falar coisas boas, né? (risos) Quando é p’ra falar das coisas boas, 
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né? Não tem prazer maior de falar de um filho. Depois que morre tem 
mais prazer ainda de falar porque a morte vai alimentando cada vez 
mais a saudade. Cada vez que fala parece que vai alimentando mais. 
É uma tristeza que é bom falar. Mas tem uma coisa: a gente fica 
dentro de casa e o tempo todinho que a gente fica em casa é 
pensando naquela pessoa, né?  
P: Ele continua muito querido. 
Neila: É, muito querido. Todo dia eu rezo pra ele. Todo dia quando eu 
vou lá que levo o terço, levo isqueiro, levo as vela e... E eu rezo p’ra 
ele toda vez. Acho que ele é mais querido do que os outros. Quem tá 
vivo a gente esquece. Nunca mais eu acho que eu vou esquecer 
dele. 

 

 Neila compara ainda que é possível esquecer os vivos, mas os mortos 

não, justamente porque estão mortos e necessitam de reverência constante, 

tornando-se, muitas vezes, mais lembrados que os outros filhos vivos. Também 

ao agradecer a entrevista com Edicleine, parece que falar sobre a filha morta 

envolve certa alegria e motivação para viver: 

 

P: Obrigada, viu, Dona Edicleine. 
Edicleine: Obrigada vocês que saíram lá do Recife e vieram se 
preocupar com a gente aqui (risos).  
P: Pois venho sempre. 
Edicleine: Muito obrigada e falar da minha filha é uma alegria para 
mim. Ela não morre nunca. Ela não vai morrer nunca. Acho que ela 
que me dá a força pra viver porque não é fácil você ter seus filhos, 
tudo querido, e, de repente, ficar sem um. Que eu queria que meus 
filhos tivesse, mas Deus não quis. 

 

 Quando os vivos falam dos mortos parece que é conferida certa 

dignidade, certo alimento para saudade. Assinalo que a importância maior das 

cruzes se dá pela importância da relação social entre os vivos e os mortos. 

Nesse sentido, as cruzes da estrada parecem confirmar o argumento de 

DaMatta (1997) que, em sociedades relacionais, a importância social está para 

além do vivo ou do morto, mas, sim, na relação social entre ambos.  

  Assim, também os cuidados com as cruzes acontecem durante todo o 

ano, mas, em novembro, há uma devoção, sob uma ética camponesa local de 

relações interpessoais, para que as cruzes tanto das estradas como dos 

cemitérios sejam cuidadas, conforme Eliana conta: 

 

P: Mas essa cruz da estrada, tem alguma época do ano que ela tem 
um cuidado com a cruz, ou só mesmo no cemitério? 
Eliana: Nos finados. Tem o cuidado no cemitério direto, agora nessa 
cruz da estrada só em dia de finados. Nas vésperas. Aí três dias 
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antes compra um jarro de flores artificiais, e velas, e manda pintar 
novamente, coloca a coroa de flores. Ela tem o cuidado também, né?  
P: Na cruz é mais dia de finados? 
Eliana: É mais dia de finados. Porque todo mundo sabe. Todo mundo 
de Santa Cruz, se dizer: ‘Onde foi que fulano morreu?’ Eles vão lá e 
lhe mostram. Porque cidade pequena também, né? Isso facilita. Todo 
mundo se conhece. Todo mundo se quer bem, não é?! Todo mundo 
olha para o outro, sente, chora quando for preciso, e se alegra 
também com a vitória do outro, dos seus conterrâneos, não é?! 

 

As cruzes como salvação dos mortos e proteção dos vivos 

 

Ao mesmo tempo em que as cruzes são marcadas para que os vivos as 

encontrem na estrada e possam reverenciar a memória do morto, parece que 

as cruzes são marcadas também para que aquela alma específica possa 

desenlaçar em salvação e em proteção para os vivos (MARTINS, 1983). O 

trecho de entrevista com João apresenta a cruz como um recurso de liberação 

da alma deste mundo para o outro. 

 

P: Por que você acha que tem tanta cruz nessa estrada? 
João: Porque morre muita gente na estrada aí. Aí, quando morre 
eles... Hum... Tem muita família que não faz não, mas tem outras que 
faz. Aí, essas cruz aí não tá o pessoal que morreu todo não. Aqui não 
tem nem a metade. 
P: Hunrum. E as famílias que não constroem as cruzes dizem o quê? 
João: Nem sei explicar o porquê eles dizem [...] 
P: Agora, quando alguém bota a cruz, você acha que a cruz serve pra 
quê? Pra quem bota. 
João: Acho que é pra marcar ali e pra dar a liberação da alma da 
pessoa. Eu não sei não te explicar. 

 

 Já o trecho de entrevista com Lívia apresenta como as cruzes funcionam 

como recurso de salvação da alma, uma vez que mantém o Diabo longe, e, 

consequentemente, a proteção dos vivos, seja pelo afastamento do próprio 

Diabo, seja pela alma que não ficará penando neste mundo. 

 

Lívia: Valoriza muito, aqui a gente valoriza as cruzes, os mortos. 
P: E por que as pessoas constroem tantas cruzes? 
Lívia: Mulher, assim, eu não tenho certeza. Eu acredito que seja uma 
simbologia... Assim, um marco. Se meu parente morreu ali, eu vou 
marcar. Outros acreditam naquilo, na coisa mais antiga, onde tem 
cruz o diabo não chega perto, entendeu? Tem também essa, não sei 
se você escutou por aí, também por aí... Que acredito que seja... 
Parte somente para lembrar o lugar que o parente, né, se acabou ou, 
então, levando mais pra essa parte mais antiga, onde tem a cruz o 
diabo não vai lá. Eu acredito que seja essas duas. 
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Quando a morte é repentina ou ‘fora do tempo’ (MARTINS, 1983), a cruz 

funciona dentro de uma economia da salvação dos mortos e proteção dos 

vivos, o que envolve ainda uma noção de mercado ou negócio. Quando a cruz 

não é levantada, ou ainda, se faltam rezas para o morto, o local da morte pode 

ficar mal assombrado, atrair mais mortes para lá ou ainda causar medo aos 

caminhantes. Ainda em entrevista com Edicleine é possível perceber como a 

estrada se torna mal assombrada por faltarem cruzes de pessoas que 

morreram repentinamente e, por conseguinte, como sinal de alerta para 

cuidado: 

 

Edicleine: E tem mais ainda que o povo não fizeram. Tem um novo 
agora que outro dia morreu, um rapaz no fusca e não fizeram. 
P: Hunrum. 
Edicleine: A gente até chama a estrada de mal assombrada. A gente 
vai passando: ‘Cuidado na estrada mal assombrada! Passe devagar’! 

 

A fala de João parece seguir um argumento parecido com o de 

Edicleine, pois o medo da estrada é pontual em uma curva, na qual várias 

pessoas morreram ou na qual várias mortes foram atraídas. Um medo de mal 

assombro, mas também um cuidado com sua própria vida. 

 

P: Qual a história que ficou mais na sua lembrança? 
João: Rapaiz, é essa cruiz ali do Ôi D’água ali. É que eu esqueci o 
nome do rapaiz que se morreu, mas, quando eu passo nela, eu me 
arropêio todinho. Agora, é descendo, é subindo. 
P: Como é... 
João: É que aconteceu um acidente nesse local lá. Aí, toda veiz que 
eu passo lá, eu me arropêio todinho. [...] Quando você sobe, vai 
subindo, passa o Bar do Bilo ali. Aí, quando você sobe, aí, tem uma 
reta. Aí, tem uma reta e tem até um buraco no asfalto. Aí, tem uma 
reta e tem uma curva. Aí, quando o rapaiz bateu num pé de juá. Aí, 
ele vinha, bateu lá e ficou lá e morreu. Nesse dia, nóis tava num 
casamento no Sítio Ôi, no Sítio Cachoeira. Ele ia da festa bebo. Ele e 
o irmão dele. Aí, quando o irmão dele bateu na guia, um caiu e o ôtro 
foi junto com a moto. Aí, morreu. Mas, ali, já morreu muita gente. Aí, 
toda vez que eu passo por lá, eu me arropêio. Eu me lembro do 
acidente. Aí, eu tenho medo mesmo. 

 

 De acordo com Alceu Maynard Araújo (1964), a existência de cruzes das 

estradas também pode acontecer pelo interesse de comerciantes, fazendo das 

cruzes um mercado na região. Na entrevista com Lívia é possível perceber que 

as cruzes funcionam como uma forma de obtenção de renda, sobretudo, no 

mês de novembro, mês de devoção aos mortos. 
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P: Seu marido gostava de fazer as cruzes? 
Lívia: Gostava que era um dinheiro extra, né? Oxe, dia de finados ó, 
dinheiro ó! Era joia, tanto as grades como as cruzes, né? 

 

Interessante ainda é que a cruz da estrada foi considerada como 

negócio em uma entrevista com um jovem funcionário de uma funerária, 

Leonardo: 

 

Leonardo: É, aquele abalo. Você não pode fazer, assim, resolver 
uma papelada de documento e a catinga de defunto? Então, é 
questão de a família se sintonizar, passar um tempo. Aí, chega 
aqueles oportunistas: “Ah, eu faço isso, esse trabalho”. Aí, tem gente 
que aproveita essas horas pra dar um preço. Existe tudo, entendeu? 
P: Você sabe o preço? 
Leonardo: Não. Sei que não é barato não.  
P: Pra fazer essas cruzes. 
Leonardo: É uma coisa pequena e eu não vi coisas mais caras do 
que isso. É uma coisa sentimental, então, eu acho que é 
aproveitamento. 
P: Quem que faz aqui na cidade? 
Leonardo: Tem um rapaz, acho que ele é daqui, não sei o nome 
dele, mas anda num carro branco. No último que eu vi agora, ele já 
estava lá. Ele já estava fazendo o túmulo, entendeu? Mas, isso é 
inviável. Eu mesmo não trabalho. Eu não faria isso não. O cara tá lá e 
a família chorando, desesperada. 
P: O túmulo que estás falando é o do cemitério? 
Leonardo: Cemitério e a cruz da estrada. A diferença é que num está 
enterrado e no outro não. Eu acho um preço muito inviável. É 
aproveitamento. Ninguém pensa em preços nessas horas. Dá de todo 
jeito. 

 

 Nesse sentido, Leonardo desconfia da boa vontade dos pedreiros e 

ferreiros que levantam as cruzes seja no cemitério, seja na estrada, o que 

sugere essa prática como uma forma de obtenção de renda ligada ao 

sofrimento das famílias enlutadas. Vale ressaltar que Leonardo é funcionário da 

funerária e que sua família é proprietária da empresa. Tanto Leonardo como 

sua família são evangélicos, o que me faz pensar que a empresa funerária 

constitui uma forma de negócio sobre a morte que não trabalha a partir das 

cruzes das estradas, isto é, de recursos católicos que escapam à ortodoxia da 

Igreja Católica e constituem o chamado catolicismo popular. 
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As cruzes da estrada como disparadoras de histórias de outro tempo  

 

 Notadamente, as histórias mais contadas sobre as cruzes das estradas 

versam sobre a marcação de um lugar de morte, reverência aos morto e ainda 

salvação das almas e proteção dos vivos. Contudo, outra história também foi 

contada. Uma história que não estava relacionada à morte, mas à sabedoria 

das mulheres e homens rurais na época do Reino no Sertão.  

 Ao passo que mulheres e homens rurais não se submetem 

passivamente ao poder, neste caso, o poder do rei, eles apresentam artes e 

astúcias contadas na história a seguir (CERTAU, 1990/2009). Uma história que 

apresenta formas de resistência e insubmissão de um homem rural, Camongi, 

sob as ordens do rei. O trecho da entrevista com Aline, uma das lideranças do 

STR, apresenta essa história: 

  

Aline: Sim, aí pra falar na cruz... 
P: Sim... 
Aline: O pessoal contava muito quando a gente era criança, a 
diversão era aquelas pessoa que contava história, né? Contava muita 
história. Aí, tinha as história de Camongi, né? Camongi era um moço 
pobre, mas ele era um moço inteligente e o rei não podia com 
Camongi, né? Aí ele dizia: - Todo mundo prestava continência ao rei, 
mas Camongi... Aí, ele dizia: - Camongi um dia vai prestar 
continência ao rei. Aí, quando... Toda vez que Camongi passava por 
uma cruiz, isso é costume de todo mundo... Tirava o chapéu da 
cabeça, em respeito à cruiz. Aí, Camongi toda vez que passava pela 
uma cruz tirava o chapéu da cabeça. Aí, disse, ah... Mandou os 
empregado dele pegar e encher a estrada de cruz. E aí dizia: - Olhe, 
é uma pertinho da outra... E no final, é pra fazer um cruzeiro grande. 
E assim eles fizeram. Aí, ele ficou atrás do cruzeiro. Aí, disse: - Aqui 
quando ele vier que ele prestar continência, digo: - Muito obrigado! 
Aí, Camongi chegou na primeira cruz, empurrou, olhou a fileira de 
cruz e lá o cruzeiro... Na primeira, Camongi levantou o chapéu, aí, 
botou o chapéu na cabeça de novo. Passou pelas cruz todinha, não 
tirou o chapéu. Aí, quando foi passando perto do cruzeiro disse: - Ei 
Camongi! Quer dizer que cruz é só aquela, o resto tudinho não é 
não? Ele disse: - Não, porque eu só adoro a um Deus! ((risos)) Eu só 
adoro um Deus! ((risos)). 
P: ((risos)) Camongi era esperto!  

  

Na história contada por Aline, as cruzes das estradas surgiram como um 

modo de fazer Camongi se render ao rei, mas Camongi, com sua criatividade, 

suspeita de uma estrada de tantas cruzes, afirma sua fé em um só Deus e, 

mais uma vez, mantém-se na não continência ao rei. O que Camongi fez 

assemelha-se ao que Michel Certau (1990/2009) chamou de tática, ou seja, 
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microrresistências que funcionam para desconjuntar o poder, neste caso, o 

poder do rei diante dos outros súditos. 

 Por fim, vale dizer que não estou preocupada sobre a veracidade ou a 

especificidade do tempo dessa história, mas, sim, nas possibilidades de ação e 

resistências presentes no Sertão, desde o tempo do ‘Reino’ até hoje. 

 

3.2 Como são as produções de morte subjacentes ao levantamento 

de cruzes em Santa Cruz da Baixa Verde? 

 

De acordo com José Carlos Brandão (1986), a ética camponesa 

conforma um modo de compreender a morte que pressupõe a existência de um 

mundo sobrenatural anterior ao mundo na Terra. Ainda segundo José Reis 

(1991), os dois mundos são entendidos como antitéticos, o que na minha 

compreensão, faz com que ratifique a produção de morte e de vida como 

mistério e como passagem de um mundo a outro. A produção de morte implica 

modos de produção de vida, assim como, a produção de vida implica modos de 

produção de morte. 

Nesse sentido, morte e vida ocorrem segundo o tempo de Deus e as 

cruzes das estradas denunciam mortes que ocorreram ‘fora do tempo’ 

(MARTINS, 1983), seja por acidentes de trânsito, homicídios ou doenças 

fulminantes.   

Assim, pelas falas das pessoas entrevistadas, identifiquei dois temas. 

Chamei o primeiro tema como: Produções de morte e de vida como mistério e 

passagem; e o segundo como: Morte e vida com tempos certos para acontecer. 

 

Produções de morte e de vida como mistério e passagem  

 

De acordo com José Carlos Brandão (1986), a ética católica camponesa 

implica modos de viver e de morrer em comunidades rurais. Também em Santa 

Cruz da Baixa Verde é possível perceber que o levantamento das cruzes das 

estradas envolvem certos modos produção de morte e de vida, seguindo uma 

ética religiosa, conforme o trecho de entrevista com Lívia. 
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P: A senhora já foi em muitos velórios dos sítios ou em cruzes das 
estradas? 
Lívia: Todos, quase todos, eu vou, mulher, porque eu sou conhecida, 
conheço todo mundo, gosto de todo mundo, e vou. Sou uma pessoa 
religiosa, na minha religião pede um... É... Existe o sacramento e 
outra coisa, uma delas é enterrar os seus mortos, visitar os mortos, 
entende? Eu vou, vou tudinho. Eu acho que é um ato de caridade, 
uma coisa boa. 

 
 A produção de morte em comunidades rurais, quando em uma dimensão 

do catolicismo popular, implica uma produção de vida voltada para a reverência 

dos mortos. Um modo de vida cujas pessoas mantêm uma relação face a face 

seja quando vivos, seja quando mortos. De modo que a morte não rompe a 

vida e lembrança social dos mortos nas comunidades rurais do município. 

De acordo com Brandão (1986), a dimensão simbólica do catolicismo 

popular, em comunidades rurais, envolve uma produção de vida e de morte 

como uma passagem obrigatória, uma luta, a todos os seres humanos. Uma 

passagem que vai deste mundo para outro, num processo de mistério divino. A 

noção da morte como mistério e como passagem encontrada na entrevista com 

Dona Telminha, considerada como uma grande conhecedora do catolicismo na 

região, parece seguir o mesmo argumento de Brandão (1986): 

 

Telminha: A vida é um mistério... A morte é um mistério... É um 
mistério tão grande que ninguém sabe, só Deus. É como essa história 
do fim do mundo. Quando chegar a vinda de Cristo ao mundo, nem 
os santos dos Céus, nem o filho saberá, só o Pai. Só Pai. Ninguém 
saberá. Eu não acredito que ninguém diga: “Óia, o fim do mundo é 
neste ano”. Não acredito. Deus não vai dar. É um mistério. A vida, a 
outra vida, é um mistério. [...] Eu só quero te dizer que a vida é um 
muito diferente. Só Deus é quem sabe. Se nós temos fé em Deus, 
que a vida nossa é eterna, nós estamos aqui numa passagem... Nós 
todos somos uma passagem e pudemos... É como a bíblia diz: 
‘Preparai-mos porque o dia de amanhã é incerto, não sabemos qual 
dia em que Deus vai nos chamar’. 

 
 No final da entrevista, Dona Telminha continua sua fala sobre a 

importância de cuidar dos mortos sob o signo da caridade cristã e acrescenta: 

 

P: Tem alguma coisa que a senhora ache interessante que acabei 
não perguntando sobre as cruzes ou sobre os velórios? 
Telminha: Alguma coisa, como assim? 
P: O que a senhora achar de interessante, que eu posso ter passado 
durante a entrevista, sem lhe perguntar, mas que a senhora ache 
importante. 
Telminha: Olhe, o velório, as cruzes, é um ato de amor que nos 
devemos com os mortos. Então, nós sabe que um vizinho, uma 
pessoa conhecida morreu, nós temos que está com ele até a hora de 
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sepultamento porque ali é um ato de fé, uma ato de caridade, um ato 
de amor que nós temos que com os mortos. Porque se não fosse 
assim, morreu, acabou-se. Não morreu. Não morreu, Se mudou pra 
outra vida, mas nós como amigo, como pessoa, como pessoa que 
tem fé, que tem amor, nós diremos pra ele até a derradeira hora. É o 
que eu penso. 

 

 Compreender a morte e a vida como passagem e como mistério quer 

dizer, em Santa Cruz da Baixa Verde, um modo de reverência aos mortos e 

solidariedade com a família enlutada. Uma intercessão para os mortos e um 

acolhimento para as famílias, segundo o catolicismo popular. Ainda em uma 

conversa com Cláudia, liderança do STR, é apresentada a dimensão de 

mistério e de não questionamento da vontade de Deus sobre a vida e a morte: 

 
Cláudia: A morte a gente até tenta entender, mas não tem explicação 
não. É coisa de Deus mesmo. 

 
Por fim, a fala de Cláudia coincide com o argumento de Cascudo 

(1974/2002; 1983) e de Brandão (1986) sobre a morte e a vida como obras de 

Deus e que, por isso mesmo são inquestionáveis. Embora a ética camponesa 

explique diversos acontecimentos, aqueles que remontam a vontade de Deus 

devem ser aceitos, pois a ordem dos mundos não deve ser transformada.  

 

A morte e a vida com tempos certos para acontecer 

 

De acordo com José de Souza Martins (1983), em comunidades rurais, a 

morte tem um tempo certo para acontecer. Caso a morte ocorra fora do tempo, 

como em acidentes, homicídios, infartos, dentre outros, trata-se de uma morte 

não desejável. A boa morte é, então, aquela em que há tempo para o 

moribundo despedir-se da família e ter sua alma encomendada aos Céus, 

através dos ritos de tempo e de espaço, conforme a entrevista com Eliana, uma 

freira: 

 

Eliana: Aí, precisa assim ter mais consciência da vida ou do valor 
que tem a vida. Porque queira quer não a morte interrompe a vida. 
Não é Deus que quer que a gente morra antes do tempo, é a gente 
que antecipa. Eu vejo por essa forma. 

 

Desse modo, as cruzes lançam luz sobre alguma morte que aconteceu 

fora do tempo de Deus, seja por causas externas (acidentes de trânsito, 
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homicídios, afogamentos), seja por causas naturais (infartos, acidentes 

vasculares cerebrais, dentre outros), exceto o suicídio, conforme a entrevista 

com Lívia: 

 

P: Eles construíram uma cruz [se referindo a uma família que teve um 
ente querido que sofrera um acidente de trânsito e morreu]? 
Lívia: Não, porque foi na rua, na cidade. Cruz é só na... Sim... Ou 
então, é quando alguém morre também de coração, dessas coisas, 
também põe cruzes. Geralmente, não colocam cruzes aqui só quando 
é suicídio. Suicídio eu nunca vi uma, mas o resto tudo colocam. 
Quando alguém... Óie, pronto! Tem um ali que caiu no riacho, numa 
enchente e vem embora. Aí, tem uma cruz dele lá.  

 

O obscurecimento das mortes por suicídio parece constituir uma 

confirmação da concepção católica da vida como passagem ou como viagem 

obrigatória. Quando alguém provoca sua própria morte produz também um 

momento que envolve tensão, pois vai na contramão da ordem do mundo e da 

vontade Deus e, portanto, precisa ser encoberta. O suicídio sugere uma forma 

de morte que escapa à ética católica popular e que, por isso mesmo, é 

eclipsada pelos católicos. 

Durante as entrevistas, quando a equipe perguntava sobre as cruzes da 

PE-365, os/as entrevistados/as falavam também sobre a existência de cruzes 

em estradas de terra que eram caminho entre as comunidades rurais da região. 

Essas cruzes ganham importância sob o objeto de estudo, pois se referem 

também às produções de vida fora do tempo.  

Em uma entrevista com Iara, agricultora e uma das lideranças do 

Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central de 

Pernambuco, foi contado que se a vida não vingar na hora certa de Deus, o 

natimorto ou o ‘anjinho’ pedirá por batismo14. Uma vida que não é fora de um 

tempo médico, mas fora do tempo de Deus e que, consequentemente, se 

transforma em morte e pede batismo. De acordo com Iara, também a vida tem 

um momento certo para acontecer.  

 

P: Iara, você conhece alguém que já colocou uma cruz? 
Iara: Conheço! A mãe de Nono, ela teve um menino, deve ter sido 
fora do tempo, né, como se diz. Aí, esse menino nasceu aqui mesmo 
no sítio. Aí, quando nasce no sítio... Não era... Não tinha a exigência 

                                                 
14

 O ‘anjinho’, lembra Cascudo (1974/2002), pode ser qualquer criança que morra com menos 
de cinco anos, pois é considerada em sua inocência e pureza de pecados. 
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que da lei que tem agora. Aí, podia enterrar. Aí, enterraram, aí. Aí, ela 
foi e colocou a cruz, que aí só era uma cruz. Já tem três, né? Já foi 
dois menininhos que enterraram. Um de Valéria e outro de minha 
prima. Aí chegavam aqui e pedia à minha mãe se podia. Aí, ela disse 
que podia. Aí, enterraram ele aí. Aí, até esse menininho de Valéria 
um dia chorou, né? Que de sete e sete anos disse que chora.  
P: Ah, é de sete em sete anos, é? 
Iara: É. Chora pedindo o batismo. Aí, Valda, de Chivinha, ela vinha 
pra cá, pra ela dormir aqui em casa. Aí, ele chorou, Valda correu, 
deixou chinela, deixou tudo. É medrosa mesmo, né? Aí, veio simbora. 
Aí, depois batizaram ele. Aí, eu só soube essa vez que ele chorou. 
Não sei se ele já chorou outra vez. 
P: Aí, batizou lá mesmo, assim depois de morto?  
Iara: Ela já tava enterrado com muito tempo.  
P: Claro. Depois de sete anos, né? Aí, batiza aí mesmo? 
Iara: É. Ela batizou aí. 

 

 Parece que a fala de Iara se aproxima do que Cascudo (1974/2002) 

descreveu sobre a morte de ‘anjinhos’ que, ao morrerem antes de serem 

batizados, choram insistentemente para que o sejam.  Assim, Iara relata que, 

no caso dessas crianças, o batismo foi realizado mesmo depois que as 

crianças morreram. Uma tradição que Cascudo (1974/2002) relaciona à 

Portugal e que está presente em comunidades rurais do Sertão até hoje como 

produção de morte e vida em tempos certos. 

 

3.3 Como as cruzes das estradas podem ter alcances políticos em 

Santa Cruz da Baixa Verde? 

  

 Uma vez que as cruzes das estradas são pensadas como práticas 

sociais que podem fortalecer as relações políticas entre mulheres e homens 

rurais, elas conjeturam uma forma de visibilizar certas mortes e de obscurecer 

outras, o que já é um recorte político sobre as mortes que ocorrem na região.  

 Além do mapeamento e sistematização das inscrições das cruzes 

apresentados no capítulo anterior, as visibilidades da morte foram entendidas a 

partir das histórias mais lembradas em entrevistas e em conversas, enquanto 

as invisibilidades foram entendidas a partir das histórias pouco lembradas.  

 Outros aspectos puderam ainda ser analisados como a dimensão 

política de resistência às formas de relação de poder, a partir de eixos de 

diferenciação social de classe, gênero e geração, desigualdades sociais de 

classe e alerta para uma estrada perigosa, além de um preconceito de classe e 

geração sob a imprudência de homens jovens na direção. 
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Nesse sentido, pelas falas das pessoas entrevistadas, identifiquei três 

temas sob a dimensão política das cruzes nas estradas. O primeiro tema foi: as 

visibilidades da morte pelas histórias mais lembradas, que é subdividido em a 

cruz dos dezesseis, as cruzes da entrada da cidade e capela do filho e da mãe. 

O segundo tema foi: as invisibilidades da morte pelas histórias pouco 

lembradas, que é subdividido em: atropelamento de um idoso, atropelamento 

de uma criança, a cruz de Jamile e A cruz de outra mulher. Por fim, o terceiro 

tema foi: as cruzes em uma dimensão política de resistência. 

 

As visibilidades da morte pelas histórias mais lembradas 

 

• A cruz dos dezesseis 

 

A cruz dos dezesseis é uma cruz que provavelmente alcança 4,5m e se 

refere à morte de dezesseis pessoas em apenas um acidente em abril de 1965. 

Tem um tamanho maior em relação às demais cruzes para referenciar a morte 

de dezesseis pessoas que, pelo sobrenome, parecem ter alguma relação de 

parentesco. Embora se trate de uma cruz grande, ela foi construída com 

cimento simples, talvez demarcando a morte de dezesseis pessoas, muitas da 

mesma família, com poucas condições financeiras. 

Fotografia 14: Cruz dos dezesseis (I). 

 
Fonte: Registro realizado pela autora em 

03/11/2012. 

Fotografia 15: Cruz dos dezesseis (II). 

 
Fonte: Registro realizado pela autora em 

03/11/2012. 
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Parece que a cruz dos dezesseis permanece presente na memória do 

município não só pelo seu tamanho ou por sua localização próxima a sede do 

município, mas porque também eram realizadas missas e procissões em sua 

homenagem, conforme informa Lívia: 

 

Lívia: Isso, aqui agora a cruz dos 16 era mais chamativo porque tinha 
missas lá, entendeu? Já assisti uma missa, já assisti, é, procissão 
não, como é que se da o nome, é... Passou. 
P: Uma missão?  
Lívia: Sim, tipo missões, ai tinha uma parada, entendeu? Pra fazer 
oração. Pronto, é essa parte aí, sobre as cruzes, de beira de pista, e 
de cemitério tem essa que é antes do sétimo dia que tem a missa. [...] 
A PE mas que só era na terra... 
P: Sim... A senhora sabe a historia dessa cruz? 
Lívia: Sei. Todo mundo sabe, aqui da cidade... Então, o homem, o 
motorista... Naquela época só existia jipe, caminhão, lá no caminho 
ou outro uma rural. Então, ele era motorista de um caminhão e ele 
vinha de Triunfo e sobrou na curva, mas ele não bebia. Era uma 
pessoa... Era não, é, porque ele é vivo, mora ali perto da Escola 
Santa Cruz, mas ele não foi imprudência, dizem que na época, ou 
quebrou a barra de direção ou faltou freio, aí morreu as 16 pessoas... 

 

A fala mais lembrada sobre essa cruz disse respeito a um acidente que 

envolveu um caminhão pau-de-arara que levava várias pessoas para uma feira. 

A entrevista com Nadja, diretora administrativa da Unidade Mista de Saúde de 

Santa Cruz da Baixa Verde e filha do motorista do caminhão, também descreve 

uma versão do acidente: 

 

Nadja: Ali também morreram dezesseis pessoas, é a chamada cruz 
dos dezesseis. A curva dos dezesseis. Vinha de Triunfo no caminhão 
aí naquela época década de 60... 
P: Foi na década de sessenta? 
Nadja: Foi. O pessoal não tinha muito transporte aí eles pegavam 
aqueles carros que vinha da feira. “Oh fulano deixa eu ir”, e foi tudo 
em cima do caminhão. O caminhão faltou freio naquela curva... Aí, 
ele vinha apelando, apelando e caiu aí. Morreu muita gente e eles 
vinha tudo em cima do carro. Meu pai disse que foi olhar, disse que 
era uma coisa triste. Meu tio ainda escapou dessa com vida porque 
caiu dentro de uma grota. [...] Papai disse que era horrível: era perna 
pro lado, braço pro outro, cabeça... Que o carro capotou, assim, 
várias vezes. Aí, ele abriu a porta do carro e caiu dentro dessa grota.  

  

 No entanto, várias versões sobre esse acidente circulam, atualizam e 

visibilizam um modo de produção de morte em Santa Cruz da Baixa Verde. Em 

meu diário de campo registro uma conversa com Nilda sobre esse acidente. A 

história parece seguir o argumento de que aquilo que é intrigante segue a 

ordem do inexplicável divino e que, portanto, não deve ser questionado 
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(BRANDÃO, 1986; CASCUDO, 1974/2002), como no caso de uma pessoa que 

‘escapou’ da morte por uma queda de um andaime, mas morreu no dia 

seguinte no acidente do caminhão.  

 
Nilda: A cruz dos dezesseis foi de um caminhão que virou e 
caiu. Vinha todo mundo de uma família de um casamento. Um 
dos mortos tava numa obra, caiu do andaime e não morreu. No 
dia seguinte, ele morreu no acidente, já pensasse? Quando é 
pra ser, não tem jeito! Só Deus sabe (DIÁRIO DE CAMPO, 
04/11/2012). 

 

 A conversa com Seu Castor parece guardar semelhança com o 

argumento de Nilda, pois fala de uma história inexplicável de uma pessoa cega 

que sobreviveu ao acidente por ter caído em uma gruta.  

 

Castor: Ali foi um caminhão que tombou e matou dezesseis. 
Com essa cruz, até a curva a gente chama dos dezesseis pra 
lembrar. Desse acidente, morreu todo mundo, menos um caba 
ruim da vista. Isso porque quando o caminhão virou e, olhe que 
virou foi muito, ele caiu numa gruta que tinha ali. E ele não 
enxergava nada, homi! Caiu na gruta e escapou. Foi o único. 
Ninguém sabe como ele conseguiu cair ali. Oxe! (DIÁRIO DE 
CAMPO, 28/11/2012). 

 

 Desse modo, compreendo que tanto a versão de Nilda como a de Seu 

Castor se aproximam ao promoverem um modo de produção de morte, na qual 

o caráter inexplicável das histórias torna-se mais um motivo da lembrança do 

acidente e da cruz. Assim, lembrar desse acidente e dessa cruz é também 

lembrar da ordem inquestionável do mundo sob a regência de Deus 

(CASCUDO, 1974/2002).  

 
• As cruzes da entrada da cidade 

 

São duas cruzes construídas, em granito, situadas em frente à entrada 

da cidade e se referem à morte de dois homens. A história mais lembrada 

pelos entrevistados foi que um homem, referido como sobrinho da ‘primeira 

dama’, estava a caminho de sua fazenda para trabalhar. Assim, ele estava 

levando também na motocicleta outro homem, um de seus trabalhadores e 

amigo íntimo, e seu filho, uma criança. Como eles estavam saindo em um 

horário muito cedo para roça, o motociclista atravessou o cruzamento entre a 

pista da cidade e a PE-365 sem atenção. O acidente aconteceu porque, em 



 

92 

 

sentido contrário ao que a motocicleta seguia, vinha um caminhão. Já o 

caminhão era conduzido por um homem que era dono de uma grande loja de 

móveis de um município vizinho à Santa Cruz da Baixa Verde-PE. Um homem 

que era bem quisto por todos da cidade e que prestou todos os cuidados 

possíveis aos acidentados, conforme a entrevista com Telminha: 

 

Telminha: É, e tem outra ali que foi do menino que morreu, fez um 
ano também, ali na / no posto, lá... Morreu dois, morreram dois. 
P: As duas cruzes que são na entrada da cidade? 
Telminha: Exato, na entrada da cidade. 
P: A senhora sabe como é que foi a historia daquelas duas cruzes? 
Telminha: A historia foi a daquelas duas cruzes foi a seguinte: O 
menino é daqui, e motorista de, de mão cheia, parece que é uma 
coisa seria, que eles foi pros sítios, e de manhazinha, em uma base 
de 5 e pouca, ia bem ligeiro e ai entrou de uma vez e então vinha 
carro e ai bateu e morreu. Só não morreu o filho que entrou ele, o 
menino de seis ou sete anos, que morreu não, escapou.  
P: Aí morreu o motorista... 
Telminha: O dono da moto e ele, o menino que ia atrás, e a criança 
dele ficou no meio, não morreu. 

 

Os relatos chamam atenção também pela trama dessa história. Em 

conversas nos carros de lotação, as pessoas contaram que com o impacto do 

acidente, a criança, que estava entre os dois homens, voou quase cinco 

metros, alcançando a altura de um poste de iluminação pública. Ao cair, a 

criança fraturou as costelas e o quadril, tendo sobrevivido como que por um 

milagre. Já os dois homens não contaram com esse milagre, pois morreram na 

hora do acidente e tiveram suas cruzes em mármore e granito. 

 

Fotografia 16: Cruzes em granito (I). 

 
Fonte: registro realizado pela autora em 

27/11/2012 

Fotografia 17: Cruzes em granito (II). 

 
Fonte: registro realizado pela autora em 

27/11/2012. 
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Parece que as cruzes da entrada da cidade são lembradas por diversos 

motivos: pelo prestígio social de um dos mortos, pela base material em 

mármore e granito, ou ainda, pelo caráter inexplicável de sobrevivência de uma 

criança nesse acidente. Diferentemente das histórias relatadas sobre a cruz 

dos dezesseis, cujos mortos se tratavam de adultos, as cruzes da entrada da 

cidade reverberam o que Norbert Elias (1982/2001) reflete sobre o quão terrível 

é a morte de crianças e jovens.  

Segundo o autor, a morte de crianças e jovens é atroz porque 

acontecem “antes que tenham sido capazes de dar um sentido às suas vidas e 

de experimentar suas alegrias” (ELIAS, 1982/2001, p. 77). Nesse sentido, 

considero que, ao passo que a morte de crianças e jovens tende a instaurar 

certo terror, sua sobrevivência em acidentes como esses são considerados 

como memoráveis. 

Há ainda de se considerar que as cruzes da entrada da cidade parecem 

ser lembradas mais por um dos mortos e pela criança sobrevivente. Em 

entrevista com Neila, mãe do trabalhador que acompanhava seu chefe para a 

roça, as cruzes da entrada da cidade foram levantadas pela família do outro 

morto e a cruz que ela levantou está no cemitério: 

 
Neila: O meu pequeno... 35 ano quando ele morreu. Fez 36 e ele 
tava morto. 02 de agosto ele nasceu... 
P: Hunrum. E a senhora construiu aquela cruz? 
Neila: É, aquela na estrada não foi eu. Aquela da estrada foi a família 
de Alexandre Dutra. Foi Dona Nalva que era mãe do outro. Aí, ela fez 
e só tem, assim, a cruz em cima e o retrato dos dois. 
P: Sim. 
Neila: O meu é Juliano Alfredo. O outro é Alexandre da Silva Dutra... 
Parece que é... [...] 
P: E por que se constrói a cruz? 
Neila: É porque o pessoal morre assim... Elas deixa... Elas põe essa 
cruz que é pra ficar na lembrança da pessoa. Aí, ela fez um 
tumulozinho assim, né? Aí, ela botou a foto de um e de outro. É uma 
lembrança deles. E a minha é aquela lá do cemitério, onde Dutra tá 
enterrado. Aí, tem a cruz com o nome dele Juliano Alfredo Santos 
Leite e tem... E eu não sei porque eles colocam as coisas assim 
desse jeito. Tanta coisa não. Pra mim, é só uma cruz. 
 

 Como foi a família da ‘primeira dama’ que financiou o levantamento das 

cruzes, parece que o ‘dono’ da cruz é ainda o morto considerado rico e não o 

trabalhador. Ainda que as cruzes se refiram a morte dos dois homens e que 

haja inscrições e fotografias dos dois, compreendo que ainda há certa 

invisibilidade da morte do trabalhador.  
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Neila relata ainda não entender muito bem o porquê de tanta 

ornamentação na cruz dos dois homens porque, para ela, se trata apenas de 

uma cruz. Penso que a ornamentação é uma marcação de classe para 

diferenciar socialmente que ali morrera um homem de prestígio no município. 

Afinal, é a única cruz levantada em mármore e granito, além de estar localizada 

na frente da entrada da cidade. É uma cruz que chama atenção não só pela 

base material na qual foi construída, mas pela sua localização próxima a 

entrada do município. Dificilmente, alguém passa por Santa Cruz da Baixa 

Verde e não vê as cruzes situadas em sua entrada. Duas cruzes que parecem 

ainda um monumento de reverência e memória ligada a uma ordem de classe. 

 

• Capela do filho e da mãe 

 

Uma das capelas encontradas às margens da PE-365 parece ter 

envolvido uma construção civil mais elaborada do que as demais cruzes, pois, 

além de terem sido levantadas paredes e teto, a capela contou com um 

gradeado, conforme fotografia 18 e fotografia 19. 

 

Fotografia 18: Capela do filho e da mãe (I). 

 
Fonte: registro realizado pela autora em 

27/11/2012 

Fotografia 19: Capela do filho e da mãe (II). 

 
Fonte: registro realizado pela autora em 

27/11/2012 
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Com essa capela, aparece uma fala ligada à assimetria de gênero.  Em 

conversas, as pessoas se referiram a um acidente de carro cuja causa foi voltada 

para ex-companheira de um homem, que foi a responsável pelo rompimento da 

relação afetiva entre eles. Levado por um estado emocional depressivo, esse 

homem bebeu até embriagar-se e, assim, decidiu voltar do bar em que estava para 

casa dirigindo seu carro.  

Embora seus amigos tivessem avisado sobre o risco de acidentes de trânsito 

relacionado à ingestão excessiva de álcool, o homem já tinha decidido sobre dirigir 

para casa. Dessa forma, sua mãe decidira também acompanhá-lo nesse trajeto. 

Nesse retorno, houve um acidente na estrada que fatalmente levara à sua própria 

morte e de sua mãe, além de outras pessoas que estavam em outro veículo. Em 

entrevista com Edite, assistente social, também é apresentada uma versão sobre o 

acidente: 

 

P: Oh, Edite, e essa capela da família que você disse que conhece, você 
sabe como foi o acidente?  
Edite: Sei, ele vinha de Triunfo com a mãe, tinha bebido bastante porque 
tinha terminado um relacionamento, um casamento. Tinha bebido. A mãe 
pediu pra ele não beber, aliás, pra não vim dirigindo, pra ele não vim 
dirigindo. Ele disse que viria e, pra ele não vim só, ela veio com ele. 
Quando chegou numa curva fechada, vinha outro veículo fazendo retorno 
indevido e, aí, não deu tempo dele frear e bateu com o carro. No outro 
veículo morreram duas ou três pessoas, se eu não me engano, e no dele 
morreu ele e a mãe. É aquela capela grande lá próximo à Jatiúca, pintada 
de azul, tem a foto da mãe e do filho. 
. 

 

Em uma conversa com uma das lideranças do STR, Nilda, é relatada também 

outra versão desse acidente: 

 

Nilda: Na ponte de Jatiúca, tem uma tumba azul grande, no dia de finados, 
perto do bar do Grilo. E o dia de finados é pra pensar a nossa partida e de 
oração. Pensa, relembra e reza pra quem já foi e pensa se no meu dia vai 
ter alguém pra rezar por mim. Mãe, pai, filhos estavam bebendo no Bar do 
Grilo e ninguém quis voltar com ele porque ele já tinha bebido muito. Tudo 
porque a mulher dele tava traindo ele e terminou tudo. As mulhé faz isso: 
faz os homem perder a cabeça e pronto! Ele ficou doido. Triste 
mesmo,sabe? Aí, a mãe dele foi com ele pra ele não ir só. O carro virou e 
caiu na quina. Morreram os dois de uma vez. 

 

Parece que essa fala sugere uma culpabilização da ex-companheira desse 

homem, cuja tristeza é decorrente da traição da mulher e o término da relação 

afetiva entre eles. As atitudes da ex-companheira foi tomada como causa da tristeza 
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e do acidente daquele homem, da mãe dele e do outro carro, onde vinham outras 

duas ou três pessoas.  

Segundo Medrado (2008), a relevância da leitura do sistema sexo/gênero, 

proposta por Gayle Rubin, está no movimento de busca da compreensão dos usos e 

efeitos que as práticas sociais fabricam, a partir da reafirmação da diferença e da 

igualdade entre os dois sexos. Em seu artigo “Tráfego de mulheres: notas sobre a 

‘economia política’ do sexo”, Gayle Rubin (1993, p. 5) confere o sistema 

sexo/gênero como “um conjunto de arranjos através dos quais a matéria-prima 

biológica do sexo e da procriação humanas é moldada pela intervenção humana e 

social e satisfeita de forma convencional”.  

Assim, o sistema sexo/gênero é retomado aqui em sua importância para o 

estranhamento das condutas incorporadas entre as pessoas e pela contestação 

quanto à naturalização da culpa da mulher quanto ao acidente ocorrido no carro 

com o homem e sua mãe e que também vitimou outras pessoas em outro carro. 

Noto ainda que a visibilidade desse acidente se dá mais pela morte do 

homem e de sua mãe pois ecoam uma ordem social de gênero para justificar o 

acidente e que as outras pessoas que morreram no outro carro quase não são 

citadas, parecem invisíveis diante da história do homem que morreu de ‘tristeza pela 

ex-esposa’. É essa contestação política que o sistema sexo/gênero permite pensar, 

isto é, na sua definição de produto da atividade humana como histórica e, portanto, 

passível de debate das sexualidades e das condutas sexuais obrigatórias. 

 

As invisibilidades da morte pelas histórias pouco lembradas 

 

 Do mesmo modo que as histórias mais lembradas conferem um recorte 

político de visibilidade sobre as mortes de homens jovens em Santa Cruz da Baixa 

Verde, as mortes pouco lembradas ou obscurecidas também envolvem um caráter 

político na região. Ainda que as mortes mais visibilizadas pelas cruzes sejam as 

mortes de homens, cabe refletir o que leva as outras mortes a serem obscurecidas.  

 

• Atropelamento de um idoso 

 

Em uma viagem em um carro de lotação, voltando de Santa Cruz da Baixa 

Verde para Triunfo, um motorista comenta que tem uma história que aposta que eu 
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não ouvira antes. Fico interessada na história e relato esse acontecimento em meu 

diário de campo: 

 

Na volta para Triunfo, já na hora do almoço, o motorista do carro de 
lotação, Seu Castor, parece provocar a equipe dizendo que sabe de uma 
história de cruz que nós nunca ouvimos antes. Ele sabe que sou a maior 
interessada nas cruzes e parece puxar assunto comigo. Peço, então, que 
ele me conte essa história. Ele diz que a história é de um velhinho que foi 
atropelado por um motociclista. Que o rapaz estava de capacete e ao 
atropelar o velhinho, subiu na moto e foi embora. Deixou o velhinho na rua 
e ele acabou morrendo. Seu Castor diz ainda que acha que foi algum 
menino de um sítio pobre e que deve ter fugido pra não ser preso (DIÁRIO 
DE CAMPO, 21/11/2012).. 

 
A história que Seu Castor contou reverberou em muitas reflexões para mim. 

Parece-me que a suspeita pelo atropelamento do idoso ter sido ocasionada por um 

rapaz de um sítio pobre é produzida através de um preconceito de classe. Por que 

não poderia ter sido ocasionado por um rapaz rico? Todos/as nós estamos sujeitos 

a acidentes de trânsito e não somente os rapazes de sítios pobres. 

 Ao mesmo tempo, a fuga do motociclista parece demonstrar que um dos 

preceitos da ética camponesa descrita por Brandão (1986) sobre o respeito aos 

mais velhos também não ocorreu. Uma outra regra de conduta no município 

pareceu ser acionada, em um complexo entre uma ética camponesa e talvez uma 

ética moderna individualista, na qual o rapaz saiu do local do acidente, sem prestar 

socorro. 

Neste caso, a morte do idoso, ainda que não tenha sido por ‘causas naturais’, 

pode ter sido mais invisibilizada por se tratar de alguém que já tinha vivido mais 

suas experiências de alegrias e de vida e que já não produzia riqueza para o 

município, conforme argumenta Norbert Elias (1982/2001). Nesse sentido, parece 

que a morte desse idoso, mesmo tendo sido atropelado, tendeu a chocar menos do 

que a morte de crianças e jovens na mesma situação. 

 

• Atropelamento de uma criança 

 

Uma outra história pouco lembrada, a qual ouvi em um carro de lotação foi o 

caso de uma criança atropelada. O motorista do carro de lotação não contou a 

história em muitos detalhes, mas tenho esse registro em meu diário de campo: 
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Estávamos a caminho de Santa Cruz, quando no carro de lotação, o 
motorista avista uma pequena cruz na estrada e comenta que ali foi uma 
morte muito triste. Fico interessada na história e pergunto se ele lembra 
como foi. Ele diz que sabe pouco, que as pessoas comentam pouco porque 
foi com uma criança: ‘A mãe e a criança estavam na guarita esperando o 
pai chegar do trabalho. Quando o carro chegou e o homem desceu, a 
criança soltou da mão da mãe e saiu correndo em direção ao pai. Quando 
ela correu, vinha outro carro no sentido contrário da pista. A criança voou 
em direção a um rochedo e morreu quase que nos braços do pai. A mãe 
ficou louca. Ninguém gosta de comentar’ (DIÁRIO DE CAMPO, 
23/11/2012). 

 

 Sobre o atropelamento da criança parece haver um ‘pacto social’ sobre não 

comentar o caso. A morte de uma criança como uma morte que não é a de um 

‘anjinho’ que não deve ser chorada, mas de uma criança ainda considerada com 

poucos pecados, a morte de um inocente, parece chocar o município por escancarar 

não só uma morte fora do tempo, mas a fragilidade da vida humana no cotidiano.  

 A cena é descrita como algo que acontecia habitualmente entre a família da 

criança e que, em um dia, a família se reconfigurou perdendo um ente querido e 

subvertendo a ordem de perda por morte na família: dos pais que perdem um filho 

pequeno e não o contrário. 

 Para esse caso, também a vontade de Deus não parece questionada, 

segundo Cascudo (1974/2002) e Brandão (1986), mas a honra das mulheres e dos 

homens rurais reside na resignação para seguir a vida e, portanto, no não alarde da 

morte da criança. 

 

• A cruz de Jamile 

 

Destaco ainda a quase ausência de falas sobre a morte de mulheres. Apenas 

um relato escapou das restrições das mulheres ao ir e vir. Esse foi o caso da 

entrevista realizada com Cláudia, liderança do STR: 

 

P: Tem alguma cruz que ficou na sua lembrança, que você conhece? 
Cláudia: Que fez a cruz? 
P: Sim.  
Cláudia: Tem. Tem Jamile. Que é a filha de João Catota que é aqui do 
Caldeirão... Que ela tava de moto, né? Aí, foi num horário que o ônibus dos 
estudante vieram pegar eles... Ia pegar os estudantes... E ele tava parado 
lá... Acima dessa capelinha também. Ali aconteceu várias coisas já. O ônibus 
tava parado pegando os estudantes. E ela vinha muito rápido e foi 
ultrapassar. Na hora que ela foi ultrapassar, aí, eu acredito que não deu 
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tempo e ela bateu atrás no ônibus e quebrou o pescoço. Ela era jovem. Eu 
acredito que ela tinha uns dezessete ano... Se ela tivesse, dezessete anos...  

 

A entrevistada relatou que a jovem saíra de casa, dirigindo sua motocicleta, a 

caminho do engenho, onde trabalhava como empacotadeira de rapadura. O 

acidente se deu porque a motociclista quis ultrapassar um ônibus escolar parado na 

estrada e bateu em sua traseira. 

Também a trama dessa história seria um aspecto de sua invisibilidade, pois, 

na ocasião do acidente e morte da motociclista, Jamile estava a caminho do 

trabalho. Retomo, mais uma vez, as reflexões que o sistema sexo/gênero permitem 

para esse caso, pois Rubin (1993) oferece uma explicação sobre a subordinação 

social das mulheres baseada na organização social do sexo. Para a autora, a ‘troca 

de mulheres’ é a essência do sistema de parentesco, cuja construção implícita 

implica uma teoria da opressão sexual e uma divisão do trabalho por sexo.  

Rubin (1993) oferece uma percepção aguçada da limitação, se não ausência, 

dos direitos plenos das mulheres sobre si mesmas. Desse modo, entendo que esse 

caso escapa a regra de subordinação social das mulheres enquanto objeto de troca 

entre os homens. Jamile estava dispondo de si mesma, em seu direito de ir e vir, e 

estava inserida no mercado de trabalho. Parece que esse acidente é ainda um 

contesto invisibilizado sobre uma mulher que dispunha de si própria. 

Entretanto, outro aspecto importante sobre esse caso, foi uma conversa com 

cinco jovens na casa de Iara, agricultora. Um dos jovens disse que era um grande 

amigo de Jamile e que tinham feito uma promessa sobre a morte: quem morresse 

primeiro voltaria para contar como é do ‘outro lado’. O jovem relatou que, depois da 

morte de Jamile, teve muito medo de que ela voltasse para cumprir a promessa. 

Relato essa história em meu diário de campo: 

 

Quando a entrevista com Iara terminou, duas jovens e três jovens 
chegaram em sua casa, no Sítio Baixa das Flores, para entregar um convite 
de chá de panela. Um casal dos jovens estava se preparando para casar. 
Com a chegada deles, a equipe pôde conversar um pouco sobre como 
acontecem os velórios e sobre as cruzes das estradas [...] Um dos jovens 
disse que era muito amigo de Jamile e que, quando eram mais novos, 
prometeram que quem morresse primeiro teria que voltar para contar como 
é na outra vida. Quando Jamile morreu, o jovem disse que ficou muito 
desconfiado, pois em cada lugar que estava sozinho achava que Jamile 
poderia aparecer. Contou ainda que o momento de maior tensão para ele 
foi quando estava em casa sozinho e ouviu a moto de Jamile. Ele disse que 
conhecia bem o barulho que o escape da moto dela fazia e que tinha 
certeza de que ela fora até sua casa e deu um sinal com a moto de que 
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tudo estava bem. O jovem disse que estava dentro de casa e não quis sair 
para conferir se era mesmo Jamile, ele já tinha essa certeza. Contou que 
sentiu um frio estranho e se arrepiou por completo, configurando mais um 
sinal da presença de Jamile. Depois desse episódio, ele disse que nunca 
mais teve nenhum sinal de Jamile, mas que ainda desconfia de que ela 
possa aparecer para contar como é a outra vida (DIÁRIO DE CAMPO, 
02/12/2012). 

 

 A história que o jovem conta sobre a volta de Jamile faz parte do que 

Brandão (1986) chama atenção sobre o caráter equívoco dos mortos em relação 

aos planos de existência, seja na Terra, seja em um mundo sobrenatural. A 

ambiguidade de Jamile em se tornar uma morta querida e temida configura o que 

Brandão (1986) chama de ambivalência dos vivos em relação aos mortos.  

Os mortos como sujeitos poderosos e que circulam entre mundos antitéticos 

foram registrados por José Reis (1991) desde o século XIX na Bahia e parecem 

presentes até hoje em Santa Cruz da Baixa Verde. Nem a cruz levantada para 

Jamile foi suficiente para que ela não reaparecesse, pois, segundo Cascudo 

(1974/2002) uma promessa feita é um selo poderoso que justifica a volta dos 

mortos. 

 Desse modo, o argumento do jovem parece atualizar de alguma forma a 

relação social entre os vivos e os mortos, reafirmando ainda o que DaMatta reflete 

sobre sociedades relacionais, cuja relação entre os vivos e os mortos ganha ainda 

mais relevo do que os atores sociais isolados. Assim, a morte de Jamile não rompeu 

as obrigações sociais entre eles. 

 

• A cruz de outra mulher 

 

Em uma conversa com uma agricultora, Paula, no STR, ouvi uma segunda 

história sobre uma cruz que se referia à morte de uma mulher, Francyne, por ciúme 

do marido de sua amiga. Conto essa história em meu diário de campo:  

 

Paula senta-se ao meu lado e pergunta o que estou fazendo. Respondo 
que faço uma pesquisa sobre morte e que me interesso muito pelas cruzes 
da pista de Santa Cruz. Paula parece se agitar e confirma que há muitas 
cruzes na pista e muitos acidentes, mas que nem todas as cruzes são 
levantadas por essa causa. Paula, então, relata o caso de Dona Francyne, 
uma professora primária. Francyne era solteira e tinha aproximadamente 30 
anos quando se tornou uma grande amiga de Luíza, também professora. O 
marido de Luíza começou a ter ciúmes da amizade entre Francyne e Luiza 
e assassinou Francyne no Sítio Santa Clara. Paula conta ainda que Luiza e 
seu marido continuam juntos até hoje e que Luiza ensina somente no sítio. 
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O marido de Luiza nunca foi preso. Assim, a cruz de Francyne foi levantada 
por seus sobrinhos, há mais de 30 anos (DIÀRIO DE CAMPO, 27/11/2012). 
 

A história de Francyne me chamou atenção pela forma como foi contada por 

Paula. Tive a impressão de que se tratava de uma prática comum para garantir a 

honra masculina. Suponho que não era bem visto pela comunidade uma mulher 

casada ter como uma grande amiga uma mulher solteira.  

Não estou certa se a ética camponesa sobre honra masculina e valentia 

descrita por Brandão (1986) serviria como justificativa para esse caso. A 

(in)visibilidade da morte de Francyne pode ser pensada ainda como (in)visibilidade 

da morte de outras mulheres em situação parecida, seja por ciúmes, seja por 

violência do companheiro.  

A naturalização do assassinato de Francyne pelo ciúme do marido de sua 

amiga ainda se refere à uma noção de condutas sexuais obrigatórias, nas quais a 

mulher é alienada de si mesma. Rubin (1993), mais uma vez, permite traçar uma 

argumentação em nível de questionamento sobre essa naturalização pela ‘troca de 

mulheres’ entre os homens. Neste caso, o homem pôs fim a uma mulher que estava 

em um campo de liminaridade às condutas sexuais obrigatórias e que, 

provavelmente, impunha perigo de ‘desvio’ à sua esposa. 

A partir da organização social do sexo proposta por Rubin (1993), é possível 

pensar uma prescrição de condutas entre homens e mulheres: os homens como 

tendo que trabalhar e continuarem como provedores da família; e a mulher voltada 

para o ambiente da casa, do cuidado com as crianças e com os idosos, associada à 

reprodução do trabalho. O sistema sexo/gênero como alternativa para entender 

esse caso também se torna útil ao pensar as limitações de existência das mulheres, 

chegando, inclusive, à morte delas associada à violência de gênero.  

 

As cruzes em uma dimensão política de resistência  

 

O sistema de crenças na região funciona ainda como tática para dar conta 

das mortes por acidentes, violentas ou fora do tempo (CERTAU, 1990/2009). Na 

medida em que as cruzes das estradas são levantadas para marcar a lembrança de 

um morto e para interceder por ele dentro de uma economia da salvação, as cruzes 

fogem de uma conformação das relações de poder. Desse modo, a entrevista com 
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Cláudia apresenta ainda essa tripla função das cruzes: marcar a lembrança e 

salvação e marcar parcialmente as mortes que acontecem no município: 

 

P: Pra terminar, Cláudia, você concorda com quem coloca as cruzes? 
Cláudia: Assim... Eu acho interessante porque pelos menos identifica, né? 
É uma forma deles tá identificando, né? A pessoa que morreu e, até assim, 
pra quem vem de longe, né? Vem e vê como é que está o município, a 
mortalidade, essas coisas assim... E identifica até melhor. Porque a 
quantidade de cruzes que tem na pista é a quantidade de pessoas que 
faleceu. Agora, tem pessoas que não coloca. 

 

Com a produção de dados sobre o mapeamento das cruzes e as entrevistas 

realizadas, considero ainda que se pode pensar em eixos de diferenciação social de 

gênero, classe e geração, cuja análise leva a uma reflexão sobre a demarcação 

majoritária da morte de homens jovens pelas cruzes. Parece que, ao passo que as 

falas sobre modos de ser homem e mulher circulam no município, aludem também a 

uma produção de sujeitos nesse local. Em uma conversa com Cláudia, liderança do 

STR, não só é relatada a concentração de mortes de homens jovens na PE-365 

como a quase ausência de mortes de mulheres nessa rodovia: 

 

Cláudia: Morre mais home, assim, de moto porque eles andam mais 
chapado de cachaça. Imprudência do motorista também. Difícil falar que 
uma mulher morreu em acidente, só se for de coletivo!    

 
No mais, é possível pensar em um circuito de falas que facultaram diferentes 

luminosidades sobre a morte em estradas do Sertão. As falas tenderam a 

culpabilizar homens jovens rurais pelas mortes e acidentes ocorridos na PE-365. 

Nesse mesmo sentido, essas falas também produziram outras eivadas de 

preconceito de classe e geração: como as falas que implicam os jovens ao mau uso 

do dinheiro que ganham; ao não respeito do código de trânsito; ao desconhecimento 

e imprudência ao pilotarem suas motocicletas, como na entrevista com Eliana, uma 

freira: 

 

P: E quando acontece um acidente todo mundo fica sabendo? 
Eliana: Todo mundo fica sabendo. E é triste, não é? É lamentável. Às 
vezes, eles saem daqui e vão pro corte de cana pra conseguir juntar 
dinheiro. E quando juntam, aí, tome a comprar uma moto que é ainda um 
meio de transporte inseguro, ao meu ver. Aí, não sabem direito, não tem 
muita segurança no pilotar. Os acidentes são mais de motos. Entre carros e 
motos são mais de motos, se a gente for comparar as mortes. Aí, pronto! 
Comprou a moto ao invés de pensar numa casa, na melhora da casa, de 
seus familiares, né?! Acabam se prejudicando e prejudicando a família 
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toda. [...] Eles vão para o corte ou em Mato Grosso ou em São Paulo e, 
quando voltam, o dinheiro que arrecadam compram esse tipo de veículo 
que a meu ver eu acho inseguro. Depois não sabem pilotar direito, 
corretamente, aí, toma uma, gostam de se mostrar para as moças, não é?! 
Acham que a moça gosta quando o rapaz tem uma moto, na ilusão, na 
ótica deles, né? Tem mais chance de conseguir a garota que ele sonha. 
Então, tá por esse lado e tome acidentes e mais acidentes. Assim, eu vejo 
dessa forma, né?! Meu sobrinho, por exemplo, é um deles, né?! Tava lá de 
novo, já comprou a moto e a gente fica convencendo ele: ‘Compra um 
terreno’. O terreno a cada dia vai ter mais valor, e a moto, a cada dia vai 
perder o seu valor. Mas, às vezes, é essa cabecinha ainda, né?!  

 

 Ainda na entrevista com Eliana, é possível notar a descrição de um modo de 

ser homem jovem para atrair outras jovens, conformando ainda ética camponesa 

local que segue o valor de moralidade de honra e virilidade (BRANDÃO, 1986). A 

entrevista com João, um jovem agricultor e cortador de cana, apresenta ainda como 

alguns jovens entram para o corte de cana no intuito de comprarem uma 

motocicleta: 

 

P: Eu ouvi que quem mais tá comprando a moto também são mais homens 
jovens que viajam. Vão pra Mato Grosso, pra São Paulo e quando volta tem 
mais um dinheirinho e compra a moto. 
João: E compra a moto. Hoje, tá fácil demais de comprar uma moto. 
P: Mas, tu acha que é isso mesmo? Que os homens é que tão comprando 
mais porque viaja e voltam com... 
João: É. Ganha o dinheiro e compra. Às vezes, ele já sai naquele plano de 
chegar e comprar uma moto. Às vezes, ele compra de lá. Ele tando fora, ele 
já manda o dinheiro pra comprar aqui. Quando ele chega, ele já tem a 
moto. 
P: Já viaja na intenção de ter a moto. 
João: É. O cabra passa dez mês lá e chega aqui naquele sentido da moto. 
Tem uns colega meu que chegou... No dia que chegou, com três, oito dia 
faleceu. Chega no sentido da moto, aí, vai pega e diz: ‘Isso aqui é minha 
mermo!’. Aí, detona, sai no meio do mundo, acontece acidente e morre. 
P: Hunrum.  
João: Em 2009, eu fui pra Mato Grosso. Aí, meu colega, eu vinha 
m’embora e ele foi pra São Paulo. Aí, chegou em São Paulo e comprou 
duas moto. Aí, veio pra cá. Quando chegou aqui, com três dias, foi pra 
Triunfo. Caiu e quebrou a clavícula. A clavícula não, a bacia. Até hoje é 
paralégico, paralítico, cadeira de rodas, não anda mais. 

 

O resgate monolítico sobre a culpabilização dos jovens sobre as mortes nas 

estradas silencia outras falas que poderiam ser posicionadas politicamente quanto à 

omissão do poder público sobre a manutenção e prevenção de acidentes de 

trânsito, sobre a morte de mulheres, crianças e idosos.  

Ainda em entrevista com João, é possível refletir sobre o uso de motocicletas 

no município por outros dois motivos: o primeiro é que o município não dispõe de 

transporte público e que os carros de lotação que circulam na região também têm 
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preços que não permitem que as pessoas se desloquem com facilidade; o segundo 

é que a aquisição de uma motocicleta conta com um incentivo financeiro pela 

possibilidade de consórcio e pequenas parcelas a serem pagas, o que permite um 

maior deslocamento entre as pessoas da região. 

 

P: É fácil ter uma moto? 
João: Ah, hoje, tá muito grande. De primeira, era mais difícil, mas, agora, tá 
muito fácil. Toda casa, toda família tem uma moto. Que pra tirar uma moto, 
você paga um consórcio de centos e poucos reais e vai pagando parcelado. 
P: É mais fácil que ter um carro? 
João: Oxe, demai! Hoje, só não tem uma moto quem não quer mesmo. O 
carro já é mai caro, já não dá de fácil não. Às vez, sai até mais barato usar 
o transporte pro tabalho. Com a moto vai juntando a parcela, a gasolina, o 
cuidado, mas dá pra sair pra outros canto, né? 
 

Parece que a aquisição de motos e de carros também tem uma marcação de 

classe sobre o deslocamento das pessoas em Santa Cruz da Baixa Verde. Os mais 

ricos têm a possibilidade de compra de um carro enquanto os mais pobres recorrem 

à aquisição de motocicletas para que o deslocamento na região continue garantido. 

A motocicleta mesmo como veículo pivô dos acidentes de trânsito na PE-365 ainda 

configura uma alternativa para que os mais pobres circulem de um espaço a outro. 

Nesse sentido, as cruzes das estradas que são levantadas na PE-365, sob 

uma ética camponesa e do catolicismo popular, também são constituídas por uma 

ordem social de classe (ARAUJO, 1964). Uma ordem social que é criada e recriada 

no levantamento das cruzes, dando visibilidades diferenciadas a ricos e pobres. Em 

entrevista com Lívia, é possível perceber como uma noção estética e de cuidado 

com os mortos está ligada ao levantamento das cruzes. 

 
P: Agora, tem algumas diferenças nesses pedidos se a família era mais rica 
ou era mais pobre? 
Lívia: Em relação às cruzes? De beira de estrada? Quem tem mais 
dinheiro, faz uma cruz maior, mais bonita, mais cara, né? Mais arrumado, 
um tumulozinho também mais organizado, mais bonito, mas quem é mais 
pobre faz uma coisinha mais simples. É, tem, em relação a dinheiro tem. É 
tanto que no cemitério você sabe quem é a cova de rico e quem é cova de 
pobre, né?  

 

A entrevista com Edicleine parece seguir o mesmo argumento de Lívia, pois 

as cruzes das estradas variam em suas formas e estilos de acordo com as posses e 

condições financeiras das famílias: 
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P: E a senhora sabe me dizer também por que que existem tantas cruzes 
diferentes? 
Edicleine: Porque cada um faz, assim, conforme as posses. O pobre faz 
mais fraca e outro faz mais bonita. 
P: Vai mais de acordo com a condição financeira de cada família? 
Edicleine: É por causa da condição financeira. Porque, se eu tivesse uma 
boa estrutura, eu ia fazer uma coisa bem bonita, né? 
P: Hunrum. 

 

Nesse sentido, a entrevista com João parece guardar semelhança com o 

argumento de Edicleine, cujas cruzes têm diferença quando são levantadas por 

famílias ricas ou famílias pobres, mas não tem diferenças quando se tratam de 

homens e mulheres. 

 

P: Tem alguma diferença de uma cruz pra outra pra quando é homem e 
quando é mulher? 
João: Não. 
P: Quando é rico e quando é pobre? 
João: Aí, quando a pessoa é rica, aí, faz a cruz com material diferente. Um 
material mais... Melhor. Mas o pobre, que o dinheiro é pouco mesmo, diz: 
‘Faz uma cruz lá. Só os braço mesmo’. Aí, faz uma cruzinha fraca e com 
pouco tempo, vai ter que fazer de novo. Mas rico não. Faz a cruz bonita, 
bem feita. Tem essa diferença também do rico pro pobre. 

 

 De acordo com José Reis (1991), as manifestações públicas de religiosidade 

estão relacionadas ainda a um catolicismo que enfatiza uma ornamentação 

elaborada dos monumentos, como as cruzes das estradas, por exemplo, e que, por 

conseguinte, estão voltadas para as relações de classe entre as famílias enlutadas. 

A entrevista com Eliana também fez referência a diferenças de classe sobre a 

base material das cruzes das estradas, revelando ainda uma visibilidade 

diferenciada para a morte de ricos e de pobres, além da visibilidade da morte de 

crianças, os ‘anjinhos’: 

 

P: Oh, Irmã, outra coisa, a gente passando, eu percebi que tem muitas 
cruzes muito diferentes umas das outras. A senhora sabe se tem algum... 
Eliana: Alguma explicação? 
P: É.  
Eliana: É justamente isso: umas são pessoas simples que fazem, que junta 
qualquer pedaço de madeira. Eles mesmos fazem ali a cruz e outras são 
feitas por profissionais. Também tem a questão do poder aquisitivo, se eles 
não podem, né, pagar. Porque, às vezes, qualquer custo a mais difere na 
situação familiar. Então, eu acredito... Assim, a explicação que eu recebi e 
que posso lhe dizer é isso, que ou foi feita pelos próprios familiares que 
queriam fazer e construir. Também tem essa questão do querer fazer a cruz 
do seu filho, seu ente querido, ou eles pediram para alguém fazer, a algum 
profissional. Por isso, que a gente nota, né? Cruzes diferentes, de 
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tamanhos diferentes. Às vezes também simboliza túmulos de crianças, não 
é?! São cruzes menorizinhas as cruzes dos anjos. 
P: Tem alguma diferença também entre as cruzes de homens e de 
mulheres? 
Eliana: Não, eu não sinto não.  
P: Quando é adulto não tem, só quando é criancinha? 
Eliana: É. Só quando é criança porque é menor, o formato também. O 
negocio é tudo menor, não é? 
P: É pequenininha? 
Eliana: É, é pequena. Eu já percebi isso. Quando a gente visita o cemitério 
você vê também que o tamanho difere.  

 

 Entendendo que as cruzes das estradas funcionam como um recurso 

religioso para dar conta de questões rotineiras da região, como os acidentes de 

trânsito, por exemplo, refletir sobre suas construções é também refletir sobre as 

mortes que ocorrem na estrada. Contudo, refletir sobre como a estrada é perigosa 

envolveu pouco questionamento sobre a omissão do poder público no que se refere 

à manutenção e sinalização, falta de acostamento e fiscalização do tráfego. Na 

entrevista com Juliana, tabeliã do cartório de Santa Cruz da Baixa Verde, é possível 

perceber um relato sobre o perigo da estrada e como as mortes se concentram mais 

em homens jovens: 

 
P: Por que tem tanto acidente? 
Juliana: A estrada em si é perigosa, cheia de curva, então a pessoa que 
não conhecem, até mesmo o pessoal daqui mesmo, que podem andar nela 
e morrem. Olhe, de Serra para Triunfo sempre estão acontecendo 
acidentes. 
P: Quem morre mais nesses acidentes? 
Juliana: Jovens, rapazinhos novos... 
P: É mais de carro, caminhão, moto? 
Juliana: Moto. Quase todas foram acidentes de moto.  

 

 Foi muito recorrente que os/as participantes relatassem a causa dos 

acidentes na PE-365 devido ao uso de álcool, imprudência e alta velocidade de 

jovens que dirigiam motocicletas, como no caso da entrevista com Eliana: 

 

P: Então, Eliana, a gente tinha conversado antes e, aí, você tinha dito que a 
sua família já levantou uma cruz. 
Eliana: Já. Nesse tráfego entre Triunfo e Santa Cruz, nessa estrada aqui. 
Se a gente observar daqui pra Santa Cruz, Serra Talhada, há inúmeras 
cruzes, né? Por conta da rodovia, né? É uma estrada que é muito cheia de 
curvas e, às vezes, por vários motivos: alcoolismo, imprudência no 
trânsito... Então, acabam ou se chocando, ou batendo aí em barreiras e 
falecendo, né? Aí, o povo, aqui, gosta de deixar essa marca. De pronto: ‘Ali 
foi o local, onde fulano faleceu’. 
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Em entrevista, Leonardo, um funcionário de uma empresa funerária, 

acrescenta que as cruzes levantadas funcionam ainda como um modo de alerta sob 

o perigo da estrada, mas não questiona a ausência do Estado: 

 
Leonardo: Eu creio que... Fulano morreu numa curva, bota lá/morreu aqui. 
Eu acho que isso é muito... Não é viável pra mim. Você está dirigindo, você 
é motorista... Rapaz, você vai numa boa e vê um negócio daquele, morreu 
alguém aqui, vai ficar algo muito mal-assombrado, de noite, você não vê 
ninguém, então é perigoso. É sinal de alerta, mas também é uma coisa que 
não é nada bom.  

 

Nesse sentido, a entrevista com Edite parece guardar semelhança com o 

argumento de Leonardo, pois os acidentes nas estradas se concentram em 

acidentes entre motocicletas decorrentes do uso de álcool e imprudência de homens 

jovens. Assim, considero que a presentificação de cruzes referentes à morte de 

homens jovens aconteceram ao mesmo tempo em que suas mortes foram 

obscurecidas por uma narrativa que naturaliza seus acidentes. Narrativas que 

naturalizam a morte dos jovens rurais e simultaneamente deixam de fora outros 

acidentes que ocorrem na estrada e silenciam a respeito da omissão do poder 

público quanto às precárias condições da estrada, à inexistência de sinalização e à 

ausência de grades de proteção e acostamentos nos trechos onde ocorrem mais 

acidentes.  

 

P: É... Porque justamente é um dos interesses nossos estudar esses 
acidentes na estrada que corta o município na PE- 365. 
Edite: E é muito vinculado a uso de bebida... E velocidade. Que aí entra a 
imprudência, né? Sono... também...  
P: A gente percebeu que tem muitas cruzes na estrada, né, aqui. Por que 
tem tantas cruzes? 
Edite: Dos acidentes, se você for fazer uma pesquisa eu acho que a 
maioria anda de moto, são de pessoas que morreram de acidente de moto. 
P: E por que as famílias colocam quando morre alguém ali? Por que 
colocam essas cruzes? 
Edite: Eu acho que é uma forma de marcar o lugar, uma forma de viver o 
luto é... De homenagear, digamos assim, a pessoa que morreu e também 
pra chamar atenção que, aquele local, ele é perigoso, que já aconteceu um 
acidente que vitimou pessoas. 

 

 Em uma conversa com um motorista de um carro de lotação, Seu Castor, 

também a causa de mortes na PE-365 é voltada para os jovens que viajam para o 

corte de cana e, ao voltarem para Santa Cruz da Baixa Verde, fazem mau uso do 

dinheiro que ganham investindo em motocicletas e álcool. 
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Castor: Mas é isso também. É que esses cabra aprende a ir pra São Paulo 
cortar cana. E a cana dá um dinheirinho bom que, quando volta, compra 
uma moto. Aí, anda de Triunfo a Serra, enche a cara e dá nisso. É a 
cachaça porque o povo anda assim (faz um sinal de ziguezague com as 
mãos).Se andasse direitinho, não acontecia nada. O pessoal vem farrar, 
vem bebendo e quer correr mais e, aí, pronto! Estrada ruim, cheia de serra 
e sem sinalização e, aí, o pessoal vem correndo para fazer a curva e acaba 
sobrando. Carro de lotação não tem acidente porque não corre. Já anda 
olhando as pessoas pra dar parada. Se quiser correr, não pode porque um 
dá chamada ou dá parada. 

 

 Já a entrevista com Eliana, é possível notar ainda um relato sobre a 

concentração de mortes nas estradas por homens jovens, mas com forte 

questionamento do poder público em relação às estradas: 

 

P: Irmã, nessa estrada, quem morre mais? Homens ou mulheres? 
Eliana: Homens. Justamente por conta daquilo que eu já lhe disse, ou 
imprudência no trânsito ou alcoolismo. O que mais... Falta de sinalização. 
Eu dirijo e quando eu vou de Santa Cruz, daqui pra Serra Talhada, tem 
certas curvas que realmente a gente tem que ir diminuindo a velocidade 
porque senão você sobra realmente. Eu já pedi a tantos políticos por ali: 
‘Minha gente, façam um projeto para colocar aquelas barreiras de 
proteção’. Pelo menos pra ver se dá uma ajuda, né?! Aí, eu sei que a 
resposta é essa: que não tem nada com aquilo não, porque aquilo é PE, é 
do Estado, é responsabilidade do Estado. ‘Mas, então, veja, como o 
prefeito, o governo municipal pode ajudar, para amenizar’. Que não, 
quando não acontece morte, mas acontece acidentes.  Que eu já vi 
carradas de açúcar que aquela região também, né?! Do engenho. Seja de 
açúcar ou de cana, cana-de-açúcar.  Vi um vez, há poucos dias nessa 
mesma curva que eu digo que eu tenho muito medo, que é perigosa. 
Derrapou, sei lá o que foi que aconteceu, aí por falta de sinalização. 
P: E ela tombou, não foi?  
Eliana: Tombou uma carrada de cana-de-açúcar por cauda disso. Eu 
justifico, né? Pode ser também por falta de sinalização que acontecem 
acidentes. Uns chegam a óbito, outros, ficam com sequelas, né?!  
P: E a população já fez algum tipo de mobilização? Um protesto? 
Eliana: Não, isso aí precisa ainda juntar mais forças, mais pensamentos 
para ver se chega lá. Porque realmente eles lamentam porque perderam a 
pessoa querida, filho, esposo, namorado. Para ver questões assim, né?! 
Desse tipo. Mas para fazerem reivindicações, ainda não. Pronto, uma coisa, 
às vezes, quando acontece um acidente, aí eles fazem uma lombada. 
Coisas mínimas, sabe? Mas um projeto assim maior de proteção à vida e 
de cuidado, falta.  Por falta da população, de reivindicar, e por falta do 
governo, do DETRAN. 
 

Eliana remonta o jogo político entre o governo estadual e o municipal sobre a 

ausência de responsabilidade sobre manutenção da PE-365 e a invisibilização em 

nível micro e macropolítico das mortes ocorridas nessa via. Devo dizer que embora 

não haja uma ‘militância ativa’ sobre as mortes que ocorrem nas estradas, mulheres 

e homens rurais prosseguem sem se conformar às relações de poder, nas quais a 

razão técnica tende a organizar o mundo. As cruzes são ainda uma tática dos que 
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nada têm (CERTAU, 1990/2009) e que funcionam como um recurso ao sagrado 

para fazer ver mortes no Sertão. É possível compreendê-las como um ato de 

criatividade e fé para que os mortos sejam lembrados e as mortes sejam vistas. 

Se para Foucault (1979/ 2000) o poder se exerce em rede e necessariamente 

suscitam uma multiplicidades de pontos de resistência. Isso quer dizer que as 

resistências não serão encontradas fora dos jogos de poder. Ao invés disso, serão 

encontradas nas próprias relações de poder. É, então, que a contribuição de Michel 

Certau (1990/2009) ganha relevância nesse estudo, pois as resistências não se 

resumem a protestos e denúncias, mas às espertezas e sabedoria que 

compreendem microespaços de liberdade. 

Portanto, compreendo as cruzes das estradas articuladas aos detalhes do 

cotidiano de quem trafega pela PE-365 e que, assim, alteram seu funcionamento. 

Ver as cruzes das estradas como uma astúcia é ainda reinventar uma “liberdade 

gazeteira das práticas, as microdiferenças, onde tantos outros só veem obediência e 

uniformização” (CERTAU, 1990/2009, p. 18). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Porque quando a gente fala de novo no tema, a gente relembra e relembra 
com carinho. Eu não lembro com... Eu não relembro o falecimento do meu 
pai com... Eu relembro com certa gratidão. Saudosismo também, mas não 
com tristeza. Acredito que é isso mesmo. Faz parte do viver, não é? O 
morrer também faz parte do viver. A gente lamenta quando é uma morte, 
assim, natural. Quando a morte é de acidente, assim, essas coisas, aí, 
choca mais. Faz sofrer, não é? (Entrevista com Eliana, Triunfo – PE). 
 
 

 Uma tarefa árdua é encerrar um trabalho que toma a morte como tema 

central. Um tema que é modernamente abjeto, mas que também pode produzir 

saudade positivamente, como no caso de comunidades rurais do Sertão.  Na 

discussão proposta, busquei compreender como a morte é produzida e 

(in)visibilizada no Sertão de Pernambuco e, para tanto, tomei como objeto as cruzes 

levantadas nas estradas de Santa Cruz da Baixa Verde. Contudo, falar da morte é 

também falar da vida e, seguindo, o argumento de Eliana, as cruzes das estradas 

são consideradas ainda como elementos de morte e de vida. 

 A partir das cruzes das estradas, mais especificamente da PE-365 

concernente ao município de Santa Cruz da Baixa Verde, pude fazer uma releitura 

histórica da produção de morte no Ocidente cristão e nas comunidades rurais do 

Brasil. Levantar cruzes nas estradas se refere, então, a uma prática socialmente 

construída no país desde o Brasil colônia. Cascudo (1974/2002) argumenta que as 

cruzes das estradas são uma herança portuguesa quinhentista e que adentraram o 

Brasil a partir de uma imposição militarizada do reino português aos indígenas, 

africanos e novos brasileiros. 

 De acordo com José Reis (1991), outras formas de marcar a morte existiram 

no Brasil desde sua época colonial, embora o modo português de culto aos mortos 

tenha sido a principal forma funerária no Brasil. No Sertão, também o culto aos 

mortos seguiram uma ordem católica portuguesa que, segundo Cascudo 

(1974/2002) ainda era possível ver no Minho Rural. Contudo, José Carlos Brandão 

(1986) situa que o catolicismo presente em comunidades rurais brasileiras não é um 

catolicismo qualquer, mas um catolicismo criado e atualizado pelas mulheres e 

homens rurais, um catolicismo popular. 

 Desse modo, não só as comunidades rurais do Sertão de Pernambuco 

seguem uma ética camponesa de trocas e solidariedade, como também é possível 
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encontrar formas de fé que constituem um catolicismo popular voltado para uma 

forma de existir no mundo e que envolvem as cruzes das estradas simbolicamente. 

Parto do argumento central de que as cruzes das estradas formam uma economia 

da salvação para mortes repentinas e uma estratégia de bem lembrar os mortos, 

sob uma dimensão do catolicismo popular. 

 Assim, procurei entender como as cruzes das estradas funcionam em Santa 

Cruz da Baixa Verde para fazer as mortes no Sertão. Penso que as cruzes das 

estradas operam como um lugar privilegiado para a lembrança dos mortos, ao 

mesmo tempo, em que criam e recriam desigualdades sociais. Busquei pensar as 

cruzes das estradas ainda sob um direcionamento político com alguns eixos de 

diferenciação social, como gênero, classe e geração, além da dimensão de 

resistência ao Estado. 

 O processo de pesquisa contou com uma inspiração etnográfica, na qual o 

exercício acadêmico de pesquisa foi considerado como uma prática social, crítica e 

reflexiva (SPINK, MENEGON, 1999). As duas viagens de campo realizadas à Santa 

Cruz da Baixa Verde me permitiram um tempo de convivência e de afetação com as 

mulheres e homens rurais, de modo que a interação entre mim, pesquisadora, e os 

participantes da pesquisa foi um aspecto enfatizado metodologicamente. Para a 

produção de dados, utilizei uma multiplicidade de instrumentos como observação 

participante, entrevistas semiestruturadas, fotografias, anotações de campo e 

conversas. 

 Em análise, interpretei as produções e (in)visibilidades da morte a partir das 

cruzes das estradas sob de três eixos: 1) Por que existem cruzes nas estradas de 

Santa Cruz da Baixa Verde?; 2) Como são as produções de morte subjacentes ao 

levantamento de cruzes nas estradas de Santa Cruz da Baixa Verde?; e 3) Como as 

cruzes das estradas podem ter alcances políticos em Santa Cruz da Baixa Verde? 

  No primeiro eixo, Por que existem cruzes nas estradas de Santa Cruz da 

Baixa Verde?, é possível situar histórica e socialmente o levantamento das cruzes 

como uma prática social ligada a uma tradição católica local; como uma obrigação 

social dos vivos em favor da lembrança e do cuidado com os mortos; como um 

modo dos vivos intercederem pela salvação dos mortos e por sua própria proteção; 

além de dispararem histórias de um outro tempo, talvez um tempo mítico, para falar 

sobre a resistência cotidiana e sobre a sabedoria das mulheres e homens rurais da 

região. 
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 No segundo eixo, Como são as produções de morte subjacentes ao 

levantamento de cruzes nas estradas de Santa Cruz da Baixa Verde?, penso que as 

cruzes das estradas implicam produções de morte e de vida concomitantemente. 

Uma produção de morte e de vida que confluem no mistério de constituírem-se 

enquanto passagem obrigatória a todos os cristãos. Assim, também a morte e a vida 

são entendidas como tendo um momento certo para acontecer. Um momento que é 

dado em um tom divino sobre a hora de partir desse mundo para o outro. As cruzes 

das estradas revelam, então, mortes que aconteceram fora do tempo de Deus, seja 

por acidentes de trânsito, seja por violência. 

 O terceiro eixo, Como as cruzes das estradas podem ter alcances políticos 

em Santa Cruz da Baixa Verde?, propus um debate político sobre a (in)visibilidade 

da morte e dos mortos pelas histórias mais e menos lembradas pelas pessoas 

entrevistadas e pelas conversas realizadas na região. A (in)visibilidade das mortes 

demarca ainda um recorte político sobre quais mortes se fazem ver, lembrar e 

resistir. Desse modo, as cruzes das estradas reverberam ainda em um alerta para 

uma estrada perigosa. As entrevistas apontaram para uma criação e recriação de 

desigualdades sociais seja de classe, remontada pelo material pelo qual as cruzes 

foram construídas, seja de gênero e geração ao apontarem os homens jovens rurais 

como os principais causadores de acidentes por imprudência e abuso de álcool. 

 Em análise, chamo atenção para as diferenças de gênero que envolvem as 

histórias mais ou menos lembradas a partir das reflexões de Gayle Rubin (1993) 

sobre o sistema sexo/gênero para contestar a afirmação de condutas obrigatórias a 

homens e mulheres. É o caso da prescrição sobre os homens jovens como 

causadores dos acidentes ou como aqueles que fazem mau uso do dinheiro que 

ganham ao comprarem motocicletas e bebidas. É também o caso das limitações de 

existência das mulheres que são culpabilizadas pelo ‘desvario’ de alguns homens, 

ou ainda, que morreram a caminho do trabalho como um modo de justificar a 

permanência das mulheres no ambiente doméstico, limitando seus direitos de ir e vir 

ou de dispor sobre si mesma. 

 Por fim, chamo atenção para o jogo político de resistência cotidiana que as 

cruzes das estradas ressoam oportunamente, criando ocasiões de liberdade para 

mulheres e homens rurais. As contribuições de Foucault (1979/2000; 1988/1993; 

1975-76/2005; 1977-78/2008) e Certau (1990/2009) sobre resistência, permitem 

pensar as cruzes como uma tática que fortalece politicamente homens e mulheres 
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rurais ao se contrapor a uma qualificação técnica ou a uma ‘militância ativa’. Trata-

se de uma estratégia que opera silenciosamente para fazer ver, lembrar e resistir 

sobre as mortes que ocorrem rotineiramente na região. 
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APÊNDICE I – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Departamento da Pós-Graduação em Psicologia 

Projeto de Pesquisa Biopoder, gênero e pobreza: a regulamentação da morte e as práticas de 

resistência em contextos rurais do Sertão de Pernambuco 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Nome do(a) entrevistado(a): 

Nome fictício: 

Cargo/função: 

Quanto tempo trabalha nessa função: 

Data e horário da realização da entrevista: 

Local: 

 

I APRESENTAÇÃO 

1 Apresentação do projeto de pesquisa. 

2 Pedir autorização para gravar a entrevista. 

3 Pedir para que o entrevistando se apresente. 

 

II EIXO SOBRE AS CRUZES MAIS PRÓXIMAS 

1 Você poderia me contar a história daquela cruz? (a história da pessoa que faleceu, quando e como 

foi construída a cruz) 

2 O que você acha de mais importante de ter construído aquela cruz? (saber o motivo) 

3 Foi você mesmo que construiu? Sabe quem foi? Tem alguém aqui no município que geralmente faz 

as cruzes? 

4 E sobre o cuidado, é você quem cuida das cruzes? 

 

Se sim: Você poderia me contar como é esse cuidado? Você pensa em alguém para ajudar? De 

quanto em quanto tempo você cuida da cruz? O que te faz ficar cuidando da cruz? 

 

Se não: E quem cuida? Você sabe dizer como é esse cuidado? O que faz essa pessoa continuar 

cuidando da cruz? De quanto em quanto tempo essa pessoa cuida da cruz? Você cuidaria da cruz? 

Por que? 
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5 Tem alguma data do ano que as cruzes tem um cuidado maior? O que você acha que faz as 

pessoas cuidarem mais nessa data? Você cuida ou cuidaria? Sabe quem cuida mais? Se são mais 

homens ou mulheres? Eles cuidam do mesmo jeito ou tem alguma diferença? Como são essas 

diferenças? Você saberia dizer por que eles cuidam diferente? Você acha que eles deviam cuidar 

igual ou diferente? Por que? 

 

III EIXO GERAL 

 

1 E das outras cruzes dessa estrada? Você conhece alguma história ou conhece alguma família? 

2 Você sabe quem construiu as cruzes? 

3 Sabe quem fica cuidando delas?  

4 O que você acha que faz as pessoas continuarem cuidando das cruzes? 

5 Por que você acha que existem tantas cruzes nessa estrada? 

6 Existe muito acidente que não tem cruz?  

7 Por que você acha que algumas pessoas constroem cruzes e outras não? 

8 Existe alguma diferença nas cruzes p’ra saber se é cruz de homem ou de mulher? 

9 E de criança? 

10 Tem alguma data do ano que as pessoas cuidam mais das cruzes? O que elas fazem pra cuidar? 

11 Por que você acha que essa data é importante pro cuidado das cruzes? 

 

V CONCLUSÃO 

1 Tem algo mais a dizer que o senhor ache interessante sobre as cruzes e as mortes nessa estrada? 

2 Agradecer, falar do consentimento, pedir para assinar e decidir o uso do nome fictício 

3 Pedir para duas testemunhas assinarem 

 

IMPRESSÕES DA PESQUISADORA 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
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APÊNDICE II – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas  
 Departamento de Serviço Social 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia  
 

TÍTULO DO PROJETO: Projeto de Pesquisa Biopoder, gênero e pobreza em contextos rurais: 
a regulamentação da morte e as práticas de resistência no Sertão de Pernambuco 
Pernambuco/UFPE/CNPq. 
 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: Profª Drª  Rosineide de Lourdes Meira 
Cordeiro. Endereço eletrônico rocordeirope@gmail.com. Fone: 81 9539 7100 
 
PESQUISADORAS:  
Rebeca Ramany Santos Nascimento. rebecaramany@hotmail.com Fone: 81 9543 6694 
Vanessa Souza Eletherio de Oliveira vanessaeletherio@gmail.com Fone: 81 9754 6174 
Wanessa Maria de Oliveira Correia  wani_oliveira@hotmail.com Fone: 81 9921 4573       
 
Endereço: Universidade Federal de Pernambuco. Rua Profº Moraes Rego, 1235. CCSA, sala C20 
Cidade Universitária 50670-901. Fone 81 2126 7194 Fax 21268860 
 
A pesquisa “Biopoder, gênero e pobreza em contextos rurais: a regulamentação da morte e as 
práticas de resistência no Sertão de Pernambuco” tem como objetivo analisar as práticas, instituições 
e a documentação que são acionadas por homens e mulheres, moradores de comunidades rurais do 
município de Santa Cruz da Baixa Verde, para o sepultamento de seus familiares. Procura investigar 
o impacto das imposições legais nos modos de vida de homens e mulheres rurais, bem como as 
formas de resistência e estratégias utilizadas para a realização dos funerais. 
 
É uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE e conta com apoio e 
financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq). O 
levantamento de dados será feito por meio de observações, entrevistas e reuniões. A participação 
das pessoas não envolve remuneração e é realizada através de uma entrevista individual gravada.   
 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE (CEP: 01910012.0.0000.5208 e 
parecer 17324) e segue os princípios éticos que orientam a pesquisa científica. As pessoas 
entrevistadas assinarão o consentimento livre e esclarecido, no qual consta o compromisso que a 
identidade dos entrevistados será inteiramente preservada. Os resultados da pesquisa serão 
utilizados para fins acadêmicos e poderão subsidiar a formulação de políticas públicas e o 
fortalecimento dos direitos das populações rurais. 
 
 

Recife, 31 de outubro de 2012. 
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APÊNDICE III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas  
 Departamento de Serviço Social 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Convido o (a) Sr.(a)  para  participar,  como  voluntário  (a),  da  pesquisa  Biopoder, gênero e 

pobreza em contextos rurais:  a regulamentação da morte e as práticas de resistência no Sertão de 

Pernambuco. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no  caso  de  aceitar  fazer  parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma. Em 

caso de dúvida, você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

UFPE no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, Sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, 

CEP: 50740-600, Tel.: 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br).  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Título do Projeto:   Biopoder, gênero e pobreza em contextos rurais:  a regulamentação da morte e 

as práticas de resistência no Sertão de Pernambuco. 

Pesquisador Responsável: Rosineide de Lourdes Meira Cordeiro  

Endereço/Telefone/e-mail para contato no Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA, 1º 

(primeiro) andar sala C20 na Av. Prof. Moraes Rego, s/n.. Recife/PE, CEP: 50670-901.Fone 81 21 26 

7194 - Celular   81 9539 7100. E-mail: rocordeirope@gmail.com   

Pesquisadores participantes:  Rebeca Ramany Santos Nascimento (81 9543 6694);  
Vanessa Souza Eletherio de Oliveira (81 9754 6174);  
Wanessa Maria de Oliveira Correia (81 9921 4573) 

 
 

 A pesquisa tem como tem como objetivo analisar as práticas, instituições e a documentação 

exigida para o sepultamento dos mortos no município de Santa Cruz da Baixa Verde, bem como, as 

dificuldades enfrentadas pelas comunidades rurais para  sepultamento de seus familiares.  

Estou ciente que a minha participação é voluntária, não envolve remuneração e será 

realizada por meio de entrevista que será gravada e que terá a duração cerca de  uma hora, em local 

que acharei mais conveniente. Fui informado(a) que a pesquisa envolve riscos de constrangimento 

pelos assuntos tratados.  No momento que sentir desconforto ou ansiedade por estar respondendo 

perguntas pessoais, informarei ao pesquisador para que ele possa  auxiliar –me . Caso alguma 

pergunta seja embaraçosa, eu tenho o direito de não respondê-la. Em qualquer momento, a 
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participação na entrevista pode ser encerrada e posso tirar qualquer informação que tenha sido 

dada.  

Fui informado (a) que a pesquisa poderá gerar benefícios direitos e indiretos.  Os resultados 

do estudo serão divulgados em congressos, publicações científicas e poderão subsidiar a formulação 

de políticas públicas de direitos humanos, bem como o fortalecimento da atuação do movimento de 

mulheres rurais. Como benefício direto a pesquisa, poderá contribuir para a compreensão das 

dificuldades enfrentadas por ocasião do sepultamento de familiares moradores de área rurais, 

através do momento das entrevistas e da devolução da pesquisa. 

Fica acordado que as informações por mim fornecidas não serão utilizadas para outro fim 

além desta.    Tenho total liberdade de não responder determinadas questões, tirar dúvidas durante o 

processo de estudo, excluir do material informações que tenham sido dadas ou desistir da minha 

participação em qualquer momento da pesquisa, exceto após a publicação dos resultados.  Nestes 

termos, posso recusar e/ou retirar este consentimento, informando ao pesquisador/à pesquisadora 

sem prejuízo de ambas as parte a qualquer momento que eu desejar. 

A minha identidade será inteiramente preservada e as informações por mim fornecidas serão 

exclusivamente utilizadas para fim de pesquisa científica. A participação nesta entrevista é 

totalmente confidencial e voluntária. Ninguém além do grupo de pesquisadores terá acesso ao meu 

nome, que não será escrito ou publicado em nenhum local. Todos os arquivos serão mantidos em 

um arquivo trancado, no armário da sala de trabalho da coordenadora da pesquisa, que está situado 

no Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA, 1º (primeiro) andar sala C20. 

Nome da pesquisadora: _____________________________________________  
Assinatura: ________________________________________________________  
 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO  
 
Eu, __________________________________________________, RG/______________ 
CPF/_________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo: Biopoder, gênero e 
pobreza em contextos rurais: a regulamentação da morte e as práticas de resistência no Sertão de 
Pernambuco como sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo(a) pesquisador(a) 
___________________________________ sobre  a  pesquisa,  os  procedimentos  nela envolvidos, 
assim  como  os  possíveis  riscos  e  benefícios  decorrentes  de  minha   participação.  Foi-me 
garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 
penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento.   
 
Local e data __________________  
 
Nome do sujeito ou responsável: _____________________________________________  
Assinatura do sujeito ou responsável: 
________________________________________________________ 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do sujeito 
em participar.  
02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):  
 
Nome: ____________________________________________________________  
Assinatura: ________________________________________________________  
Nome: ____________________________________________________________  
Assinatura: ________________________________________________________  
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ANEXOS 

 

ANEXO I – Localização e sistematização das inscrições das cruzes 

 
Quadro AI: Localização e sistematização das inscrições das cruzes – Trecho de Serra Talhada – 
Jatiúca. 
Local Descrição Nome Sexo Nasc/ morte Idade 

1,3 Km Uma cruz. 
Cruz de madeira preta com inscrições 
brancas, sob uma base branca de cimento. 
Continha um santo quebrado. A base parecia 
gasta, mas a cruz e as inscrições pareciam ter 
a tinta fresca no momento de registro.  

Fernando 
Pontes da Silva 

M *09/08/1963 
+04/08/1998 

35 
anos  

3,2 Km Duas cruzes. 
 

Não foi possível 
registrar a 
Inscrição. 
Trecho 
considerado 
perigoso pela 
equipe 

- - - 

4 Km Uma cruz. 
Cruz de madeira preta com inscrições 
brancas, sob uma base branca de cimento. 
Tanto a cruz como a base pareciam ter a tinta 
fresca no momento de registro.   

Sem Inscrição - - - 

4 Km 1 capela, com duas cruzes no topo. 
Capela em cimento azul. Não parecia ter a 
tinta fresca no momento de registro. Em seu 
interior, 
havia flores, velas e um cartaz com a foto dos 
mortos e uma mensagem de despedida da 
família

15
.  

Nilton 
 
 
Eliza 

M 
 
 
F 

 - 
+02/11/2008 
 
- 
+02/11/2008 

- 

4,5 Km  Uma cruz. 
Uma cruz preta em madeira com inscrições 
brancas sob uma base branca de cimento. 

Davi Sarmento 
dos Santos 

M *14/03/1993 
+05/10/2012 

20 
anos 

                                                 
15

 A mensagem era: “Esta completando um ano que vocês não estão mais entre nós e esta ausência nos causa 
profunda tristeza, porém relembrar as alegrias vividas é como se vocês estivessem aqui presentes novamente. 
Das muitas lições que nos ensinaram, podemos dizer que a maior delas foi quando vocês partiram sem nos 
avisar, pois nos ensinaram que devemos sempre desfrutar da companhia daqueles que amamos com 
intensidade proporcional a brevidade de uma vida, porque quando estes nos faltam, recordar que amamos e 
fomos amados, é construir um sentimento que nenhuma perda poderá apagar. E este sentimento transcende 
o espaço e o tempo, e não se limita ao contato físico, pois se torna parte de nós, impregnado em nossas almas, 
nos confortando nos dias difíceis e sendo cúmplices de nossas vitórias pessoas, nos fazendo sentir 
extremamente amados. Há momentos na vida em que deveríamos calar e deixar que o silêncio falasse ao 
coração, pois há sentimentos que a linguagem não expressa e há emoções que palavras não sabem traduzir, 
como por exemplo, o sentimento de saber que ninguém morre enquanto permanece vivo no coração de 
alguém, apenas partem antes de nós. Relembrando o pensamento sempre otimista de NILTON e ELIZA, com 
certeza eles diriam que: o importante é aproveitar o momento e aprender sua duração, pois a vida está nos 
olhos de quem sabe ver o mundo com a coragem do cego, ou ler da boca as palavras com atenção de um 
surdo, ou ainda, falar com os olhos e as mãos como fazem os mudos. Isto nada mais é, do que simplificar a 
vida e acreditar que na fé de Deus, tudo é possível. Saudades eternas dos seus filhos, irmãos, netos, esposo e 
familiares... 02 de novembro de 2008”.  
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Havia uma linha pintada de branco que 
atravessava uma margem a outra da pista. 
Não continha ornamentações. Tanto a cruz 
como a base pareciam ter a tinta fresca no 
momento do registro. 

 

Quadro AII: Localização e sistematização das inscrições das cruzes – Trecho de Jatiúca- Santa Cruz 
da Baixa Verde. 

Local Descrição Nome Sexo Nasc/ morte Idade 

6,3 Km Uma cruz 

Não foi possível 
registrar a 
Inscrição. Trecho 
considerado 
perigoso pela 
equipe 

- - - 

6,8 Km 

Duas cruzes. 
Duas cruzes de ferro levantadas sob uma base 
de cimento cru. Foram levantadas lado a lado, 
sendo uma maior que a outra. As cruzes 
estavam cobertas de ferrugem e a base de 
cimento estava gasta. Continha uma guirlanda 
de flores rosas de crepom na cruz maior e uma 
flor branca de crepom na cruz menor, além de 
nove santos quebrados e uma lata com velas 
queimadas. 

H. G. R.S.L (cruz 
maior) 
 
J ? R.S.L. (cruz 
menor) 

- - - 

6,9 Km 

Uma cruz. 

Sem inscrição. - - - 
Cruz branca que parece ter sido pintada 
recentemente. 

7,2 Km Duas cruzes 

Não foi possível 
registrar a 
Inscrição. Trecho 
considerado 
perigoso. 

- - - 

8 Km  

Uma cruz. 
Uma cruz verde de ferro levantada sob uma 
base de cimento verde. Continha duas pedras 
grandes e dois copos plásticos com pedras 
pequenas e pétalas de flores, além de dois 
buques de flores naturais presas nos braços da 
cruz. 

P. G. ? - - - 

9 Km 

Uma capela com uma cruz no topo. 
No interior da capela continha quatro cruzes 
alaranjadas de ferro, duas imagens de Padre 
Cícero, uma imagem de Dom Helder Câmara, 
três imagens de Nossa Senhora, três imagens 
de Jesus Cristo na cruz, um santo quebrado e 
dois terços. Continha velas queimadas para 
apenas uma cruz de inscrição O.S.M. Não 
pareciam ter a tinta fresca no momento de 
registro. 

A.S.M. 
 
D.S.M. 
 
O.S.M. 
 
L.G.F. 

- - - 
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9,1 Km Duas cruzes 

Não foi possível 
registrar a 
Inscrição. Trecho 
considerado 
perigoso pela 
equipe 

- - - 

9,2 km 

Uma cruz. 
Cruz azul escuro de ferro sob uma base azul 
claro de cimento. Parecia ter a tinta fresca no 
momento de registro. Continha uma guirlanda 
de fitas azuis e flores brancas de papel crepom 

M.G.S. M 
*12/11/1992 
+27/12/1998 

6 anos 

9,3 Km  

Uma cruz. 
Uma cruz preta de ferro sob uma base azul de 
cimento. Tanto a cruz como a base pareciam 
gastas e não continham ornamentos. 
Inscrições pintadas em preto na base da cruz. 

Getúlio Pontes 
da Silva 

M 
*04/11/1963 
+01/02/2003 

39 
anos 

11, 6 km Duas cruzes 

Não foi possível 
registrar a 
inscrição. Trecho 
considerado 
perigoso pela 
equipe. 

- - - 

11, 9 km Duas cruzes 

Não foi possível 
registrar a 
Inscrição. Trecho 
considerado 
perigoso pela 
equipe. 

- - - 

15 km 

Uma cruz. 
Uma cruz preta de ferro sob uma base azul. 
Continha uma guirlanda de flores brancas de 
crepom, um terço preso aos braços da cruz e 
velas queimadas. Tanto a cruz como a base 
pareciam ter a tinta fresca no momento do 
registro. 

Renato Lúcio 
Maranhães 

M 
*22/03/1956 
+30/03/2009 

53 
anos 

15, 1 km 
Uma cruz. 
 

Não foi possível 
registrar a 
Inscrição. Trecho 
considerado 
perigoso pela 
equipe. 

- - - 

15, 4 km 

Uma cruz. 
Uma cruz de ferro coberta de ferrugem sob 
uma base branca de cimento. Continha um aro 
de ferro preso aos braços da cruz. Tanto a cruz 
como a base pareciam gastas. 

Sem Inscrição - - - 

15, 5 Km  

Uma cruz. 
Uma cruz verde de ferro sob uma base verde 
de cimento. Continha uma guirlanda de flores 
rosas de papel crepom, além de pedras 
pintadas de verde ao redor da cruz. A área em 
frente a cruz continha velas queimadas 

Sem Inscrição  - - - 

15,6 km 

Uma cruz. 
Uma cruz cinza de ferro sob uma base de 
cimento branca. A cruz de ferro estava coberta 
por um arranjo de flores em forma de cruz. O 

Sem Inscrição - - - 
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arranjo era composto de flores artificiais azuis 
e flores vermelhas naturais. Continha dois 
copos plásticos com terra e flores. Tanto a cruz 
como a base pareciam ter a tinta fresca no 
momento de registro. 

15,7 km  Uma cruz 

Não foi possível 
registrar a 
Inscrição. Trecho 
considerado 
perigoso pela 
equipe. 

- - - 

 
 
Quadro AIII: Localização e sistematização das inscrições das cruzes – Trecho de Santa Cruz da 
Baixa Verde – Triunfo. 

Local Descrição Nome Sexo Nasc/ morte Idade 

16,7 Km 

Duas cruzes. 
Duas cruzes levantadas em uma mesma base 
de mármore preto. Uma placa de granito com 
fotografia e identificação. Continha flores 
naturais em dois jarros de vidro e em quatro 
vasos de plástico, além de velas queimadas. 

Alexandre da 
Silva Dutra Neto 
 
 
Juliano Alfredo 
Santos Leite 

M 
 
 
 
M 

*15/07/73 
+02/09/11 
 
 
*02/04/76 
+02/09/11 

38 
anos 
 
 
35 
anos 

17, 1 km Uma cruz 

Não foi possível 
registrar a 
Inscrição. Trecho 
considerado 
perigoso pela 
equipe. 

   

17,2 km 

Uma cruz. 
Uma cruz azul de cimento, com cerca de 4m 
de altura, sob uma base azul de cimento.  
Continha uma placa de com as inscrições dos 
mortos e uma mensagem de suas famílias

16
. 

Continha treze santos quebrados e outras duas 
cruzes de madeira em sua base: uma cruze 
estava com um terço e uma fita azul e a outra 
estava com outro terço. Continha ainda cinco 
pedras e velas queimadas. Tanto a cruz como a 
base pareciam ter a tinta fresca. 

1)Adelson 
Abelardo da 
Sarmento 
2)Abelardo 
Rodrigues 
3)Artur Tadeu 
Fonseca 
4)Eurico Tadeu 
Fonseca 
5)Eurico Pontes 
Leite 
6)Fernando 
Joaquim de 
Sarmento 
7)Irecê Novaes 
dos Santos 
8)Juca Barreiros 
Ferraz 
9)Juca Igor dos 
Santos 
10)Joaquim da 
Silva 
11)Joaquim 

M 
 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 
 
 
? 
 
M 
 
M 
 
M 
 
M 

* ? 
+05/04/65 

- 
 

                                                 
16 A mensagem era: “O justo dorme a espera da ressurreição em trágico desastre aqui perderam em 
05/04/65”. 
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Sacramento de 
Sarmento 
12)Julião Pontes 
de Sarmento 
13)Lucio Novaes 
dos Santos 
14)Laís Mônica 
de Leite 
15)Marcos 
Floriano da Silva 
16)Mônica da 
Silva 

 
 
M 
 
M 
 
F 
 
M 
 
F 

17,3 km 

Uma cruz. 
Uma cruz verde de ferro sob uma base de 
cimento verde. A cruz está localizada embaixo 
do acostamento. Continha duas guirlandas de 
flores azuis e rosas de crepom, além de uma 
imagem de Nossa Senhora e velas queimadas. 
Tanto a cruz como a base pareciam ter a tinta 
fresca. 

Sem inscrição. - - - 

17, 5 km 

Uma cruz. 
Uma cruz preta de ferro sob uma base de 
cimento cru. Continha uma guirlanda de flores 
azuis de crepom. Nem a cruz nem a base 
pareciam ter a tinta fresca. 

Sem inscrição. - - - 

17, 5 km 

Uma cruz. 
Uma cruz azul de ferro sob uma base azul de 
cimento. Continha uma garrafa de vidro 
quebrada com velas queimadas dentro e duas 
pedras em frente à cruz. Tanto a cruz como a 
base pareciam ter a tinta fresca 

P.C. - - - 

17,55 
km 

Uma cruz. 
Uma cruz preta de ferro sob uma base branca 
de tijolos. Continha uma guirlanda de flores 
brancas de crepom e duas garrafas pet com 
folhas verdes, além de dois santos quebrados 
e duas pedras. 

Sem inscrição - - - 

17,6 km 

Uma cruz. 
Uma cruz feita com galhos secos sob uma base 
branca de cimento. Continha um santo 
quebrado. A base parecia ter a tinta fresca.  

Sem inscrição    

18, 1km 

Uma cruz. 
Uma cruz branca de ferro sob uma base 
branca de cimento. Havia uma placa de branca 
com inscrições cinza na base. Continha uma 
guirlanda de flores rosas de crepom e velas 
queimadas na base. Tanto a cruz como a base 
pareciam ter a tinta fresca. 

Breno A. 
Barreiros dos 
Santos 

M 
*26/02/1989 
+13/04/2010 

21 
anos 

18, 8 km 

Uma cruz. 
Uma cruz azul claro sob uma base azul escuro 
de cimento. A base continha velas queimadas. 
Tanto a cruz como a base pareciam ter a tinta 
fresca. 

A.G.S. - - - 

18, 9 km 
Uma cruz. 
Uma cruz azul de ferro sob uma base branca 
de cimento. Continha três garrafas pets 

Diogo Cavalvante 
de Leite 

M 
*09/07/1985 
+02/11/2003 

18 
anos 
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cortadas ao meio: duas serviam como vasos de 
flores artificiais e uma servia como suporte 
para a queima de velas. Continha ainda um 
vaso de flores artificiais atrás da cruz. Tanto a 
cruz como a base pareciam ter a tinta fresca. 

 
 


