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RESUMO 

 

 
 

Esta tese se propõe a estudar os espaços de crenças a partir da relação dialética e cultural entre 

a Igreja Católica e a religiosidade popular (interfaces entre práticas do catolicismo e das 

religiões afro-brasileiras) no Recôncavo da Bahia, tendo como recorte empírico o território 

diocesano de Amargosa e a espacialidade de práticas religiosas na festa de São Roque, realizada 

na cidade de Nazaré. Assim, numa perspectiva confluente com a Geografia Humana, Regional 

e Cultural, este trabalho tem um viés teórico-metodológico que relaciona a discussão entre 

Espaço e Religião, destacando como questão central compreender como é empreendida a 

valorização, apropriação e controle dos espaços de crenças instituídos no Recôncavo Bahia, 

considerando a relação entre a territorialidade da Igreja Católicas e práticas da religiosidade 

popular. O itinerário metodológico estruturou-se com base em uma abordagem qualitativa, 

definindo o estudo de caso como delineamento principal da pesquisa e para compreender o 

fenômeno estudado dentro de seu contexto. Nesse sentido, estabeleceu-se três fontes de 

evidências para a coleta dos dados: a pesquisa documental; a observação direta, com algumas 

características da observação participante; e a entrevista, fundamentada metodologicamente na 

História Oral. Constatou-se nesta investigação que os espaços de crenças instituídos durante a 

festa de São Roque em Nazaré representam uma síntese da relação tensa e consensual entre a 

territorialidade da Igreja Católica e as práticas da religiosidade popular no Recôncavo da Bahia. 

Essa é uma relação social de poder, onde a Igreja detém, de maneira simbólica e concreta, uma 

hegemonia sobre a festa, mas, ao mesmo tempo, o que dá sentido principal a ela, também, de 

maneira simbólica e concreta, é a participação e a vivência religiosa de indivíduos e grupos 

sociorreligiosos através de suas práticas religiosas. Esses fatos merecem atenção dos geógrafos 

que se preocupam em desvendar a complexidade do espaço urbano e regional em suas 

dimensões reais da vida, do cotidiano das pessoas e de suas relações com o espaço. 

 

 

Palavras-chave: Espaços de Crenças. Território e Territorialidade. Igreja Católica. 

Religiosidade Popular. Recôncavo da Bahia. Nazaré – BA. 
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ABSTRACT 

 
 

  

This thesis aims to study the beliefs spaces from the dialectic and cultural relation between the 

Catholic Church and the popular religion (interfaces between the Catholicism and the Afro-

Brazilian religion practices) in the Reconcavo region of Bahia. The basis to the research was 

the Diocese’s territory of Amargosa and the religious practices in São Roque’s festival that 

takes place in Nazaré. This way, in a perspective that corroborates with the Human, Regional 

and Cultural Geography, this thesis relates the discussion between Space and Religion, 

highlighting the comprehension of how the valorization, appropriation and control of the beliefs 

spaces in the Recôncavo region of Bahia is undertaken, considering the relation between the 

Catholic Church Territoriality and the popular religion practices. The methodological path is 

based on a qualitative approach, defining the case study as the main delimitation of the research, 

in order to understand the studied phenomenon in its context. In doing so, it was established 

three sources for the data collection: documentary analysis; direct observation, with some 

characteristics of participant observation; and interview, based on Oral History. It was verified 

that the beliefs spaces established during São Roque’s festival in Nazaré represent a synthesis 

of the strained and consensual relation between the Catholic Church territoriality and the 

popular religiosity practices in the Recôncavo region of Bahia. This is a social relation of power, 

where the church holds, symbolically and concretely, a control over the festivity. However, at 

the same time, the participation and religious experiences of individuals and socio-religious 

groups, through their religious practices gives the central meaning to it. These facts worth the 

attention of geographers concerned about understanding the complexity of the urban and 

regional space in its real-life dimensions, people’s everyday life, and their relation with space.   

  

Keywords: Beliefs Spaces. Territory and Territoriality. Catholic Church. Popular Religiosity. 

Recôncavo region of Bahia. Nazaré – BA.     
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PRÓLOGO 

 

As palavras iniciais deste trabalho tentam demonstrar a relação do pesquisador com o 

objeto de estudo que, apesar de nunca ter sido frequentador assíduo de nenhuma religião, 

“coroinha”, membro de alguma pastoral ou filho de santo, sempre se interessou pela 

religiosidade que envolve as igrejas, os terreiros, as festas religiosas e as pessoas do Recôncavo 

da Bahia. 

O interesse pela temática que aproxima Geografia e Religião nasceu em 2002 com o 

desenvolvimento de uma pesquisa para uma monografia de especialização que tinha como tema 

central os impactos socioambientais provocados pela agricultura no município de Milagres, 

localizado no semiárido baiano. No primeiro momento, esse fato parece não ter relação 

nenhuma com as palavras iniciais deste parágrafo. Mas, foi durante uma visita ao município de 

Milagres, para realização de trabalho de campo da investigação mencionada, que o interesse 

surgiu, pois me deparei com um grande número de caminhões – “paus-de-arara” – 

transportando pessoas para uma festa religiosa (a festa do Vaqueiro na cidade de Milagres, 

Bahia), e veio à memória cenas da minha infância, quando meus avós paternos levavam alguns 

netos (cada ano eles levavam dois ou três), em romaria, para conhecer a Gruta de Nossa Senhora 

dos Milagres de Brotas.  

Nesse momento, percebi que aquele fenômeno tinha uma relação com a geografia, pois, 

no período das festas religiosas, a cidade de Milagres se transformava em função do sagrado e 

se tornava um centro regional de atração de homens e mulheres religiosos que abrangia várias 

cidades da Bahia. Notei a importância e o significado do tema e realizei estudos sobre a 

dimensão espacial do fenômeno religioso das romarias/peregrinações a Milagres entre os anos 

de 2005 e 2007 no Mestrado em Geografia da Universidade Federal da Bahia (UFBA).  

A partir daí apareceram novas questões e novos interesses sobre a temática que relaciona 

Geografia e Religião. Um interesse especial surgiu pela compreensão das interfaces existentes 

entre as práticas do catolicismo popular e as práticas das religiosidades afro-brasileiras nos 

diversos espaços de crenças da festas religiosas no Recôncavo. 
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Convivi toda a infância e adolescência com as demonstrações de religiosidades de meus 

avós paternos: romarias a Milagres e Bom Jesus da Lapa (BA); feitura e pagamento de 

promessas; participação em missas, procissões, ladainhas, festas religiosas; devoção a diversos 

santos (em sua casa havia uma “sala do santo”, ou seja, um quarto com um altar, várias imagens 

e fotos de santos); e rezas que sempre terminavam em festas. Apesar de meus avós se 

declararem católicos, muitas de suas práticas se aproximavam das práticas de religiões afro-

brasileiras, a exemplo da festa dos Santos Cosme e Damião realizada por eles no final de 

setembro: existia todo um ritual na preparação dos alimentos que seriam servidos – o caruru, 

vatapá, arroz, farofa, frango cozido, mungunzá; havia também oferendas de comidas para os 

santos no quintal de sua residência; realizavam-se rezas e ladainhas na “sala do santo”, banquete 

para sete meninos e, em seguida, comida e bebida para todos os presentes que permaneciam 

reunidos até a madrugada. Essas são cenas de minha infância e de parte da adolescência que 

ainda estão muito vivas em minha memória. 

Sempre participei de festas religiosas católicas, algumas vezes de festas em Terreiros de 

Candomblé, lavagens de igreja, das festas de largo, etc.; mas, desde que percebi a relação entre 

Geografia e Religião comecei a frequentar as festas religiosas, católicas e/ou afro-brasileiras, 

com outro olhar, isto é, a partir da lente do geógrafo. Nessas festas, passei a observar a 

espacialidade das vivências devocionais dos participantes, a importância dos espaços e tempos 

sagrados para essas pessoas e a relação do homem com o espaço no cotidiano de suas práticas 

religiosas. 

Nesse contexto, percebi que as práticas religiosas de meus avós eram parecidas com 

aquelas praticadas por milhares de pessoas do Recôncavo que fazem parte do universo de uma 

religiosidade popular singular à região, que expressa as interfaces entre as práticas religiosas 

do catolicismo popular e das religiões afro-brasileiras, manifestadas em diversos espaços de 

crenças das cidades como igrejas, terreiros, largos, praças, ruas, casas, entre outros, dando 

significado e valor qualitativo a esses espaços no cotidiano de suas vidas. Assim, essa 

investigação se propõe a estudar esses espaços de crenças a partir da relação entre a 

territorialidade da Igreja Católica e as práticas da religiosidade popular no Recôncavo da Bahia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Igreja Católica Romana é presença marcante nas paisagens urbanas e rurais do Brasil 

com seus prédios, estruturas e ações, estabelecendo, junto com tantos outros elementos, papel 

fundamental na formação, expansão e organização de uma parte considerável dos municípios 

brasileiros. O surgimento de muitas cidades no Brasil está relacionado a vários fatores, 

principalmente aos de defesa, administração, ocupação e exploração do território, atividades 

econômicas e portuárias, trocas comerciais, etc.; mas uma faceta era comum à origem da maior 

parte de seus embriões urbanos: a presença de igrejas, capelas, oratórios, cruzeiros, entre outros 

objetos que simbolizavam a presença da instituição católica nesses núcleos.  Vale ressaltar, 

também, que na história socioespacial dos municípios brasileiros, as práticas e valores da 

religiosidade popular1 constituíam representações importantes da vida social cotidiana de suas 

populações e, ainda hoje, esse aspecto é proeminente nas diversas realidades citadinas. 

Acredita-se que a interação entre Igreja e a religiosidade popular forjaram espaços nas cidades 

com grande significado para a instituição católica e indivíduos e/ou grupos sociorreligiosos, 

que são valorizados, apropriados e controlados no contexto dessa relação.  

Esses fatos são especialmente percebidos no Recôncavo da Bahia em suas múltiplas 

escalas e regionalizações, onde se encontra um complexo urbano secular que tem uma 

diversidade natural, econômica e cultural muito grande, destacando-se a importância da Igreja, 

da religião, dos valores e crenças da população local/regional na construção da paisagem de 

suas cidades e formação política e territorial dos seus municípios. 

A Igreja e o Estado no Brasil se confundiam como instituições legitimadoras de poder, 

ditando regras e princípios de uma sociedade e de um território em formação. Esse quadro 

marcou a relação da Igreja/Estado desde o período colonial até o final do período imperial, 

quando houve a separação dessas instituições com o advento da República e acentuação da 

secularização.2  

O fim da união entre a Igreja e o Estado brasileiro, do ponto de vista jurídico-

constitucional, deu-se de forma imediata com a promulgação da Constituição de 1891, que 

                                                 
1 A religiosidade popular brasileira foi fortemente influenciada pelo catolicismo, mas admite-se neste trabalho que 

outras expressões de espiritualidades, especialmente aquelas relacionadas às religiões africanas e crenças 

ameríndias, também inspiraram valores e práticas associadas à religiosidade popular. 
2 Sobre o tema ver: Esquivel (2008), Marx (1999; 1991), Alves (1979). 
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deixou claro a ruptura entre o poder civil e o poder religioso, tornando o Brasil um país laico, 

como ressalta Esquivel (2008, p. 168): “Ni bien comenzara la Primera República (1889-1929), 

la legislación rechazó claramente la unión entre el poder civil y el poder eclesiástico, 

declarando la extinción del régimen del Patronato y instaurando un régimen de laicidad”3. 

Esse fato torna o país, juridicamente, independente de todos os credos religiosos.  

Mas, do ponto de vista das relações socioespaciais, essa separação não refletia, de forma 

imediata, a laicidade do Estado, já que os estabelecimentos eclesiásticos continuavam a ter 

bastante alcance político e social, além de continuar a ter influência na formação territorial dos 

municípios brasileiros, pois, apesar do Estado se proclamar laico e falar em igualdade de todos 

os cidadãos, independentemente de sua religião ou valores morais, não conseguia garantir, de 

forma expressiva, esses preceitos, continuando distante das pessoas e de seus anseios sociais, 

especialmente nas áreas rurais e pequenos povoados, onde a Igreja, na escala da família e na 

escala local, continuava presente e mais acessível que o próprio Estado. 

A importante presença e ação territorial da Igreja Católica nos espaços urbanos e rurais 

do Brasil se consolidaram a partir da relação Igreja/Estado e, também, de práticas da 

religiosidade popular, principalmente do catolicismo popular que, apesar de reconhecer a 

dimensão representativa e simbólica da Igreja, de sua estrutura, de seu poder de ação e de sua 

base territorial, fraciona a “hegemoneidade” do catolicismo oficial, inclusive aproximando-se 

de práticas de outros sistemas religiosos, a exemplo da religiosidade afro-brasileira. 

Nesse sentido, numa perspectiva dialética e cultural, o catolicismo popular aparece não 

como uma antítese do catolicismo oficial, mas como uma espécie de síntese derivada da relação 

tensa e consensual da Igreja com outras religiões ou religiosidades. Assim, o catolicismo 

popular dentro da própria dinâmica cultural religiosa católica, por sua natureza e singularidade, 

é também um contraponto ao modelo hegemônico da Igreja Católica que, por sua vez, 

compreende a força desse movimento religioso cristão popular e se aproxima dele para 

continuar como força hegemônica. Essa relação pode ser compreendida a partir da realização 

de práticas religiosas, individuais ou coletivas, populares ou institucionalizadas. Desse modo, 

é importante esclarecer como as práticas religiosas são compreendidas neste trabalho. 

                                                 
3 Tradução livre: “Tão logo começou a Primeira República (1889-1929), a legislação rejeitou claramente a união 

entre o poder civil e o poder eclesiástico, declarando a extinção do regime do Padroado e instaurando um regime 

de laicidade” 
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Segundo Claval (2008, p. 78), “les pratiques religieuses sont toujours multiples. Elles 

s'effectuent à des échelles variées: certaines sont purement individuelles - la prière, la retraite 

- alors que les autres sont collectives”4. Sobre o caráter individual e coletivo das práticas 

religiosas, o autor em destaque explica que as práticas religiosas são individuais, na medida em 

que elas são baseadas em experiências pessoais e tem significado original para cada um; e são 

coletivas, destacando-se três compreensões principais:  

i) antes de crenças, as práticas religiosas refletem atitudes, interpretações, 

significados da vida e do mundo, que são apreendidas durante a infância e 

enriquecidas ou remodeladas mais tarde. Desse modo, para compreender as 

experiências religiosas é necessário entender como elas foram transmitidas e 

influenciaram na formação religiosa dos indivíduos através de seus círculos 

intersubjetivos e grupos de vida;  

ii) as práticas religiosas são, então, coletivas, em suas experiências comunitárias, 

adquirindo caráter autêntico se forem compartilhadas;  

iii) as práticas religiosas são, finalmente, coletivas quando são organizadas por 

instituições religiosas. 

Para Hoornaert (1991), as práticas religiosas como o ato de peregrinar a lugares sagrados, 

fazer e pagar promessa, participar de procissões, homenagear santos, realizar cantorias, rezar 

ladainhas, acender velas, doações de ex-votos, acrescentando-se ainda as lavagens de igrejas, 

entre tantas outras manifestações, fazem parte de um o conjunto de práticas da religiosidade 

popular, especialmente relacionadas ao catolicismo popular.  

 Essas práticas religiosas, portanto, fazem parte do arcabouço da materialização da 

devoção e da fé católica, que aproximam, de forma direta, o fiel e o santo, sem a necessidade 

de intermediários ou da instituição religiosa.  Elas, também, podem se constituir em práticas 

que reconhecem o poder simbólico da Igreja Católica e legitimam a importância da presença 

dessa instituição e de sua estrutura nas paisagens urbanas e rurais do Brasil, pois muitas dessas 

práticas ganham maior significado quando ocorrem na igreja, no seu entorno ou necessitam da 

presença de um sacerdote.  

                                                 
4 Tradução livre: “As práticas religiosas são sempre múltiplas. Elas se realizam em várias escalas: algumas são 

puramente individuais – oração, retiro – enquanto outras são coletivas” 
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Porém, é importante ressaltar que quando se fala em práticas do catolicismo popular, 

deve-se, também, falar em práticas de outros sistemas religiosos, especialmente das religiões 

afro-brasileiras, pois, historicamente, em algumas partes do Brasil, especialmente no 

Recôncavo da Bahia, existe uma aproximação entre essas práticas. Assim, a utilização da 

expressão “religiosidade popular”5 terá mais relação com os objetivos deste trabalho, e será 

usada doravante nesse sentido. 

Concorda-se com Oliveira (1972) ao afirmar que “religiosidade” é uma expressão 

excessivamente vaga que inclui manifestações religiosas de diversas crenças e várias práticas 

devocionais, mágicas e pseudocientíficas de uma população em geral. Mas, acredita-se, 

também, que a religiosidade popular brasileira é marcada por essa diversidade e que o termo 

“catolicismo popular” restringiria essa característica, pois a concepção de catolicismo, mesmo 

a do catolicismo popular, está atrelada a um sistema de crença específico, o que não é o caso da 

religiosidade popular brasileira, que apesar das fortes influências daquela religião, incorporou 

manifestações e práticas religiosas inspiradas em crenças ameríndias e africanas, como salienta 

Mattoso, c1992, p. 390-391):  

[...] ao lado do catolicismo oficial, que impunha obrigações e deveres aos fiéis, 

os portugueses trouxeram para o Brasil uma religiosidade mais íntima, 

impregnada de profunda devoção, que impressionava as mentalidades 

populares. Tolerada pela Igreja, essa dimensão sentimental abriu espaços para 

a assimilação de elementos provenientes de outras crenças, especialmente o 

judaísmo e as religiões indígenas e africanas. Do primeiro, os luso-brasileiros 

adotaram o sabá (por exemplo, venerava-se aos sábados o nome de Nossa 

Senhora), o culto dos mortos e a esperança messiânica. Dos ameríndios, o 

culto da santidade, as artes mágicas e o sentido de libertação [...]. Finalmente, 

as religiões africanas – que deram a maior contribuição para a síntese dos 

elementos constitutivos dos diversos credos – inspiraram os brasileiros o gosto 

pela festa, expresso em danças rituais e procissões. Essa síntese foi vivenciada 

de maneira diferente, conforme os locais em que residam os crentes (índios, 

africanos, portugueses ou brasileiros) e a distância que os separava da 

hierarquia eclesial. 

No Recôncavo da Bahia, a influência afro-brasileira em práticas da religiosidade popular 

é visível em diversas manifestações religiosas, lá uma festa em honra a um santo, como São 

Roque, pode render homenagens a um orixá, como Obaluaê ou Omolu, no mesmo tempo 

sagrado, o que seria ilegítimo no sistema religioso católico romanizado.  

                                                 
5 O termo “popular” é usado nesta investigação a partir de uma ideia de contraponto à religião institucionalizada 

ou dogmas religiosos doutrinais. 
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Desse modo, a religiosidade popular é compreendida neste trabalho a partir das interfaces 

existentes entre as práticas e expressões do catolicismo popular e as práticas e expressões da 

religiosidade afro-brasileira. Isso porque em muitas festas religiosas no Recôncavo da Bahia as 

“fronteiras” entre uma e outra prática são inexistentes ou bastante tênues. Portanto, será descrito 

no texto, ora práticas religiosas que parecem representar expressões do catolicismo popular, ora 

práticas religiosas que predominantemente fazem parte da religiosidade afro-brasileira. No 

entanto, essas práticas não podem ser associadas preeminentemente a um ou outro sistema 

religioso, pois elas pertencem a um imaginário coletivo local/regional construído histórico e 

culturalmente, o que nos leva a denominá-las de práticas da religiosidade popular. 

É importante destacar, ainda, que as diversas práticas da religiosidade popular, 

independentemente do sistema religioso ao qual elas estão vinculadas, são marcadas pela 

comunicação direta e espontânea entre o fiel e o sagrado, sem intermediação de líderes 

religiosos, sacerdotes ou qualquer outra figura que represente, oficialmente, uma instituição 

religiosa ou um sistema religioso. O caráter popular da religião está, justamente, na relação 

direta entre o indivíduo ou grupo sociorreligioso e o sagrado, onde se estabelece e se (re)cria 

expressões, ritos, práticas para se relacionar com o sagrado de formas espontâneas e a partir de 

vivências religiosas diversas, controlando os meios de sua efetiva realização através de rituais 

e símbolos que têm significativo valor qualitativo para o indivíduo e/ou grupo sociorreligioso. 

Assim, gestos, práticas e ritos, aparentemente simples, como acompanhar uma procissão com 

pés descalços, carregar o andor ou tocar a imagem do santo, entre outros, podem ter grande 

significado para o contato direto de fiéis com o poder sagrado.  

Os espaços onde são realizadas as práticas da religiosidade popular e vivenciadas as 

diversas experiências religiosas são compreendidos nesta tese doutoral como os espaços de 

crenças. Esses espaços são carregados de significados no universo das crenças e religiosidades 

de determinados indivíduos e grupos sociorreligiosos para a manifestação de suas práticas e 

rituais religiosos. No contexto da religiosidade popular, o valor significativo atribuído aos 

espaços de crenças ocorre por ocasião de um tempo sagrado específico, como as festas 

dedicadas aos santos ou divindades, e estão associados a um espaço sagrado6 ou por estarem 

nas proximidades desse espaço e/ou, ainda, por fazerem parte de um roteiro geossimbólico7 

criado para se fazer homenagens a entidade religiosa festejada naquele tempo sagrado.  

                                                 
6 Espaço Sagrado na concepção de Eliade (1992). 
7 Ver discussão sobre geossímbolos em Bonnemaison (2002). 
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Outro ponto importante a esclarecer é que a religião católica será estudada enquanto 

instituição, por outro lado, as religiões afro-brasileiras não8. As análises que abordam as 

religiões afro-brasileiras serão realizadas com base nas interfaces entre algumas práticas desse 

sistema religioso com determinadas práticas do catolicismo popular nas festas religiosas, 

hegemonicamente, católicas. Reconhece-se que existem práticas próprias das religiosidades 

afro-brasileiras que são complexas e permeadas por cânticos, gestos, rituais e cerimônias 

litúrgicas minuciosas que fazem parte da estrutura e funcionamento desse sistema religioso, 

mas são as práticas populares construídas historicamente e na relação com outras religiosidades, 

especialmente nas festas católicas dedicadas aos santos, que interessam mais a esta pesquisa. A 

Igreja Católica “controla/organiza” essas festas, mas são as vivências religiosas e, 

principalmente, as práticas e rituais da religiosidade popular realizados nos espaços de crenças 

que dão vida e dinamismo a elas.   

Nesse contexto, numa perspectiva confluente com a Geografia Humana, Regional e 

Cultural, a postura investigativa que se pretende assumir neste trabalho diz respeito ao estudo 

da valorização e apropriação dos espaços de crenças a partir da relação da territorialidade da 

Igreja Católica com a religiosidade popular no Recôncavo da Bahia. Para tanto, toma-se como 

base de estudo a territorialidade empreendida pela Diocese de Amargosa na região e sua 

interação com práticas da religiosidade popular (interfaces entre as práticas do catolicismo 

popular e das religiosidades afro-brasileiras), especialmente, a partir das percepções, 

experiências e representações daqueles que realizam essas práticas na festa de São Roque, em 

Nazaré, Bahia. Essa festa ocorre há mais de um século e meio na cidade, constituindo-se em 

um importante evento religioso para a população local, especialmente para a religiosidade 

católica e para as afro-brasileiras, que relaciona o santo com o orixá Obaluaê.  

O recorte espacial desta pesquisa é o Recôncavo da Bahia que apresenta, entre tantas 

outras peculiaridades histórico-culturais, uma complexidade desafiadora no que diz respeito à 

compreensão da religiosidade de sua gente. Nesse recorte espacial, destaca-se a Igreja Católica, 

que em sua dimensão institucional e espacial será estudada a partir da territorialidade do 

Bispado de Amargosa. Para compreender de maneira mais aproximada a relação entre Igreja 

Católica e religiosidade popular na valorização e apropriação dos espaços de crenças, definiu-

                                                 
8 As Religiões Afro-Brasileiras, a exemplo do Candomblé, apresentam dimensões institucionais, no entanto, essa 

dimensão não será analisada neste trabalho, pois o foco principal concentra-se na espacialidade da Igreja Católica 

e sua relação com as práticas da religiosidade popular. 
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se a festa de São Roque, na cidade de Nazaré, localizada no Recôncavo da Bahia e no território 

diocesano de Amargosa. 

Assim, existem duas escalas espaço-temporais definidas: a) uma institucional espacial, 

definida pelas escalas regional-diocese (Recôncavo da Bahia – Diocese de Amargosa) e local-

paróquia (cidade de Nazaré – Paróquia de Nossa Senhora da Purificação). Essa escala trata da 

religião institucionalizada, que implica doutrinas sistematizadas e materializadas na Igreja 

Católica; b) outra escala espacial é a sociorreligiosa, definida pela espacialidade de práticas da 

religiosidade popular durante a festa de São Roque, em Nazaré. Nessa segunda escala o estudo 

recai sobre a religiosidade de caráter popular, que é espontâneo e não pressupõe normas fixas, 

regras ou dogmas.  

Nas discussões que envolvem a escala espacial institucional recorre-se à temporalidade 

da Igreja Católica no Recôncavo da Bahia, especialmente a partir da criação da Diocese de 

Amargosa, mas prioriza-se, nas discussões que relacionam às escalas institucional e 

sociorreligiosa, o tempo imediato da festa de São Roque, em Nazaré, articulando os espaços 

urbano e regional. 

Nesse sentido, pretende-se analisar a dinâmica do espaço urbano e regional por um viés 

teórico-metodológico que relaciona de maneira original a discussão sobre Espaço e Religião, 

destacando-se como questão central desta investigação compreender como é empreendida a 

valorização e apropriação dos espaços de crenças no Recôncavo da Bahia a partir da 

relação entre a territorialidade da Igreja Católica, representada pela Diocese de 

Amargosa, e práticas da religiosidade popular (interfaces entre práticas do catolicismo 

popular e das religiões afro-brasileiras) realizadas na festa de São Roque, em Nazaré. O 

questionamento geral, expresso acima, nos guia a realizar as seguintes perguntas intermediárias, 

delineando a problemática da investigação:  

 Como se desenvolve a formação, valorização e apropriação dos espaços de crenças a 

partir da relação entre a territorialidade da Diocese de Amargosa e a religiosidade 

popular no Recôncavo da Bahia, considerando o contexto da territorialidade da Igreja 

Católica no Brasil?  

 Quais as dimensões espaciais, tensões e consensos que se apresentam na realização 

de manifestações e/ou práticas da religiosidade popular durante a festa de São Roque 

em Nazaré, Bahia, dentro de um território religioso definido, hegemonicamente, pela 

Igreja Católica, representada institucionalmente pela Diocese de Amargosa?  
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As questões relacionadas às práticas culturais, como as manifestações de crenças e de 

práticas religiosas, remetem a uma especificidade da dinâmica urbana e regional, conferindo 

uma singularidade ao local e região em que são praticadas, diferenciando-os de outras partes 

do mundo.  

Essa singularidade, promovida por práticas culturais (entre outros fatores), permite uma 

fuga da tendência homogeneizadora que figura nas relações sociais e gera uma padronização 

das culturas, dos modos de vida e dos espaços. Essa padronização, especialmente da cultura, é 

um dos primeiros efeitos da globalização, que, por sua vez, influencia na uniformidade do modo 

de vestir, das formas de morar, dos hábitos alimentares, das maneiras de se divertir, etc., 

afetando assim as identidades locais e regionais, que se formaram a partir de culturas diferentes 

(CLAVAL, 2007).  

A própria Igreja Católica pode ser vista numa dimensão globalizante, pois ela pretende 

se constituir como força universalizante em um contexto cultural-religioso. As manifestações 

religiosas populares, por sua vez, podem ser pensadas na perspectiva de uma “cultura não 

hegemônica”. As relações entre a dimensão universal e globalizante da Igreja Católica e as 

manifestações da religiosidade popular em determinados locais e regiões podem acontecer de 

forma tensa e conflituosa, mas, também, de maneira consensual e harmoniosa. 

Assim, as reações a essa uniformização globalizante são comuns – os homens e mulheres 

reagem em função de suas experiências espaciais e culturalmente vividas – e, mesmo que 

aconteçam de forma inconsciente e natural, estão presentes, por exemplo, em manifestações 

religiosas populares de um coletivo social que vivencia e renova sua fé e devoção a um santo, 

a uma divindade, a um orixá, a partir de práticas culturais que repercutem de forma complexa 

na dinâmica urbana e regional, tendo, desse modo, uma dimensão espacial que merece maior 

atenção por parte dos geógrafos.  

A perspectiva apresentada aproxima duas vertentes aparentemente dissociáveis, a 

Geografia e a Religião, no entanto, como explica Zeny Rosendahl, estão essencialmente 

relacionadas, pois 

[...] geografia e religião são, em primeiro lugar, duas práticas sociais. O 

homem sempre fez geografia, mesmo que não o soubesse ou que não 

reconhecesse formalmente uma disciplina denominada geografia. A religião, 

por outro lado, sempre foi parte integrante da vida do homem, como se fosse 

uma necessidade sua para entender a vida. Ambas, geografia e religião, se 

encontram através da dimensão espacial, uma porque analisa o espaço, a outra 
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porque, como fenômeno cultural, ocorre espacialmente (ROSENDAHL, 

1996, p. 11). 

A relação entre Geografia e Religião será discutida a partir de uma abordagem cultural 

da ciência geográfica que fornece um arcabouço teórico imprescindível para o desenvolvimento 

do tema discutido nesta investigação que, além de envolver a dimensão espacial de práticas 

religiosas da religiosidade popular, analisa sua relação com a territorialidade da Igreja Católica, 

uma vez que o conjunto dessas práticas está permeado, principalmente, pelos preceitos dessa 

instituição.  

A abordagem cultural da geografia, com forte influência do movimento humanista a partir 

da década de 1970, destaca a importância dos símbolos e de seus significados para determinadas 

sociedades, ressalta o ser humano com seus valores, objetivos e propósitos, defende a dimensão 

subjetiva, a experiência vivida pelo indivíduo e grupos sociais, relaciona, simbolicamente, 

cultura e espaço (BONNEMAISON, 2002; CLAVAL, 1999b; COSGROVE, 1998; 

ROSENDAHL, 1996). Esses elementos tornam possível uma reflexão da relação do ser humano 

com seu espaço de vivência a partir de uma perspectiva geográfica da cultura e, por conseguinte, 

da religião. 

Para se aproximar das respostas dos problemas levantados, destaca-se como objetivo 

principal deste trabalho, ao qual está ordenado a generalidade dos esforços de investigação, 

compreender, de maneira sistemática, a formação, valorização e apropriação dos espaços de 

crenças no Recôncavo da Bahia, analisando as interfaces que envolvem a Igreja Católica e 

práticas da religiosidade popular a partir de estudos empíricos da territorialidade empreendida 

pela Diocese de Amargosa e sua relação com as práticas religiosas populares na festa de São 

Roque na cidade de Nazaré, constituindo-se em objetivos específicos: 

 Desenvolver uma abordagem teórico-metodológica capaz de contribuir para 

compreender como ocorre a formação, valorização e apropriação dos espaços de 

crenças considerando a relação entre a territorialidade da Igreja Católica e a 

religiosidade popular no Recôncavo da Bahia; 

 Analisar a territorialidade da Igreja Católica no Brasil a partir da expansão e 

fragmentação de sua estrutura administrativa hierárquica e sua articulação com as 

escalas universal-nacional/regional-local, como estratégia para enfrentar os desafios 

impostos à instituição no percurso de sua história no país;  
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 Analisar a territorialidade da Diocese de Amargosa no contexto do Recôncavo da 

Bahia e sua relação com a religiosidade popular, além da sua interação com a 

dinâmica territorial da Igreja Católica no Brasil; 

 Compreender o processo de formação, significação e apropriação dos espaços de 

crenças no Recôncavo da Bahia a partir das relações e interfaces entre a 

territorialidade da Igreja Católica e a religiosidade popular na festa de São Roque, 

em Nazaré, no contexto do território diocesano de Amargosa, identificando, ainda, 

as tensões e/ou consensos que envolvem essa relação. 

Nesse momento inicial é fundamental esclarecer alguns pontos referentes ao trabalho de 

pesquisa realizado, já que se pode criar expectativa em relação ao desenvolvimento do tema 

abordado que não vão aparecer no texto.  Assim, é importante deixar claro que este não é um 

estudo sobre a história da Igreja Católica no Brasil e na Bahia ou da história do município de 

Nazaré, apesar de que, no decorrer do texto, serão abordados alguns traços dessa historicidade, 

especialmente quando ela contribuir para ajudar a entender elementos da territorialidade da 

Igreja no Brasil e na Bahia.  

Também não constituirão matéria de aprofundamento as questões de poder e política 

interna da Igreja Católica para gestão de territórios dentro de seus domínios, embora seja 

relevante para esta pesquisa o processo de formação, apropriação e significação de espaços 

sagrados e espaços de crenças no contexto do território diocesano de Amargosa, que se dá, 

muitas vezes, a partir de tensões, conflitos e interesses que remetem a relações sociais de poder 

dentro do território religioso. 

Não há preocupação, igualmente, em confirmar a veracidade de fenômenos que deram 

origem a determinadas crenças e práticas religiosas, como os mitos fundadores, milagres 

atribuídos a santos ou a manifestação do sagrado; no entanto, a compreensão da dimensão 

espacial da gênese das crenças e a espacialização, vivência e representações de práticas 

religiosas, especialmente daquelas relacionadas à religiosidade popular, são imprescindíveis 

neste estudo. 

É importante, também, apresentar, com o intuito de deixar mais claro e inteligível o texto, 

algumas especificidades que vão aparecer no trabalho. Uma das principais especificidades é 

discutir a territorialidade da Igreja Católica no Recôncavo da Bahia a partir da Diocese de 
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Amargosa, abordando a distribuição das paróquias, controle de espaços, pessoas e coisas por 

parte dessa instituição no contexto regional.  

No entanto, o Recôncavo da Bahia é múltiplo, complexo e não apresenta um limite 

preciso, isso por causa da sua diversidade natural, econômica e sociocultural que tiveram 

reflexo na sua organização interna e formação urbano-regional (BRANDÃO, 1998; SANTOS, 

1959). Assim, pode-se dizer que existem diversas classificações e delimitações para essa região: 

Recôncavo Baiano, Recôncavo Sul, Território de Identidade Recôncavo, Recôncavo Afro-

Barroco, entre outras. A cidade de Nazaré se apresenta em todas essas concepções de 

Recôncavo, por sua vez, a de Amargosa não. Esse fato propiciou uma questão teórico-

metodológica complexa ao trabalho. Veja-se, por exemplo, que a cidade de Amargosa, sede 

diocesana, integra a rede urbana do Recôncavo Sul, mas não a do Território de Identidade 

Recôncavo, no entanto, o Recôncavo Sul é definido muito mais por critérios socioeconômicos 

que histórico-culturais, como é o caso do Território de Identidade Recôncavo. Essa assertiva 

tornou complicada a definição do recorte regional para o estudo, pois a perspectiva histórico-

cultural embasa a discussão do contexto regional da Diocese de Amargosa nesta pesquisa.  

Santana (1999) aponta caminhos para a resolução desse dilema teórico-metodológico, já 

que ele assevera que o Recôncavo Sul não é só uma região definida por critérios 

socioeconômicos, pois apresenta, também, uma dimensão histórico-cultural muito forte que faz 

parte da realidade cotidiana e do contexto social das pessoas que vivem nessa região. Porém, 

optou-se por utilizar a terminologia Recôncavo da Bahia para representar, de fato, a 

complexidade econômica, histórica e, principalmente, sociocultural da região, levando-se em 

conta que a delimitação de uma região com fronteiras rígidas “atende a demandas políticas, não 

revelando na essência toda a dinâmica dos processos espaciais” (ANDRADE, 2013, p. 54). 

Em relação, essencialmente, a questões metodológicas, como produção cartográfica e 

localização da área de estudo, considerou-se a divisão das Regiões Econômicas da Bahia, já 

que a maioria das paróquias e municípios que fazem parte do território diocesano de Amargosa 

estão situadas na Região Econômica do Recôncavo Sul, o que favoreceu a produção de mapas 

sobre a territorialidade dessa circunscrição eclesiástica na região e localização dos municípios 

vinculados a ela. Entre os vinte e sete municípios que compõem o Território Diocesano de 

Amargosa, apenas sete não fazem parte do Recôncavo Sul (ver Figura 1): Iaçu e Rafael 

Jambeiro (Região do Paraguaçu); Cairu, Nilo Peçanha, Presidente Tancredo Neves, Taperoá e 

Valença (Região Litoral Sul).  
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Figura 1 – Região Econômica Recôncavo Sul / Território Diocesano de Amargosa 

Estado da Bahia (2014) 

 

Fonte: CERIS (2012). Base Cartográfica: SEI (2002, 2011). Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa. 
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Para compreensão da dinâmica urbana e regional a partir da religião, prioriza-se, dentro 

do Recôncavo Sul, os municípios que estão sobre influência da Diocese de Amargosa. Isso quer 

dizer que dos 33 municípios que compõem a região, 20 estão no território diocesano de 

Amargosa: Amargosa, Aratuípe, Castro Alves, Conceição do Almeida, Dom Macedo Costa, 

Elísio Medrado, Itatim, Jaguaripe, Jiquiriçá, Laje, Milagres, Muniz Ferreira, Mutuípe, Nazaré, 

Santa Terezinha, Santo Antonio de Jesus, São Felipe, São Miguel das Matas, Ubaíra e Varzedo. 

A Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR)9 considera que, do ponto de 

vista ambiental e da história de sua ocupação, a Região do Recôncavo Sul apresenta diversas 

áreas com características diferenciadas, que podem ser agrupadas de acordo com o Quadro 1. 

Quadro 1 – Distribuição das áreas características e municípios do Recôncavo Sul 

Bahia  – 2000 

 

Áreas Características Municípios 

Áreas de 

influência do 

Litoral 

Recôncavo 

Tradicional 

Aratuípe, Cachoeira, Jaguaripe, Maragogipe, 

Muritiba, Nazaré, Salinas da Margarida, Santo 

Amaro, São Felipe, São Felix e Saubara. 

Áreas 

intermediárias 

entre o litoral 

e o semiárido 

Zona de tabuleiros 

e de transição 

Amargosa, Cabaceiras do Paraguaçu, Castro 

Alves, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, 

Dom Macedo Costa, Elísio Medrado, 

Governador Mangabeira, Muniz Ferreira, 

Santa Terezinha, Santo Antonio de Jesus, São 

Miguel das Matas, Sapeaçu e Varzedo. 

Áreas de 

contado do 

semiárido 

Zonas de caatinga e 

de planalto 
Brejões, Itatim, Milagres e Nova Itarana. 

Áreas do Vale 

do Jiquiriçá 
Rio Jiquiriçá Jiquiriçá, Laje, Mutuípe e Ubaíra. 

Nota: Os municípios destacados em negrito compõem o território Diocesano de Amargosa no Recôncavo 

Sul da Bahia. 

Fonte: CAR, 2000. Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa 

 

Considerando o Recôncavo Tradicional, que se aproxima mais da ideia de Recôncavo da 

Bahia (BRANDÃO, 1998), apenas quatro municípios estão sobre influência da Diocese de 

Amargosa. Assim, os esforços se concentraram para definir o caso mais representativo daquilo 

que se propõe a estudar, e verificou-se que a cidade de Nazaré apresenta a maior festa religiosa 

popular entre os quatro municípios selecionados inicialmente: a festa de São Roque. Nesse 

                                                 
9 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – BA. Recôncavo Sul: perfil regional; 

Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável. Salvador, CAR, 2000. 



31 

 

sentido, essa festa representou empiricamente o estudo de caso para compreender a relação 

entre a territorialidade da Igreja Católica e a religiosidade popular no Recôncavo da Bahia.  

Outra especificidade é discutir a apropriação simbólica e material dos espaços de crenças. 

No tempo sagrado da festa de São Roque, em Nazaré, essa apropriação ocorre a partir da 

religião católica institucionalizada e de práticas da religiosidade popular, que não se realiza 

apenas por práticas do catolicismo popular, mas também por práticas de religiosidades afro-

brasileiras. Assim, católicos, candomblecistas e/ou umbandistas usam, muitas vezes, o mesmo 

espaço, em um mesmo tempo sagrado, para manifestarem sua devoção e prestarem homenagens 

a São Roque e/ou a Obaluaê.   

Nesse sentido, a festa de São Roque e seus diversos espaços de crenças expressam uma 

síntese da relação entre a religiosidade popular (interfaces entre as práticas do catolicismo 

popular e as práticas das religiosidades afro-brasileiras) e a Igreja Católica, que demonstra, 

enquanto instituição, flexibilidade e uma capacidade negociadora, mesmo em posição 

hegemônica, com as práticas religiosas populares no contexto do Recôncavo da Bahia, 

compreendendo-as com todas suas peculiaridades e influências da religiosidade afro-brasileira. 

Essa relação se configura a partir de práticas espaciais de instituições (Igreja) e pessoas 

ou comunidades (religiosidade popular) e dizem respeito ao mundo da vida, especificamente 

da vida religiosa. Sua efetiva concretização ocorre por meio de manifestações culturais de 

práticas religiosas que são, grande parte das vezes, tensas e marcadas por disputas de espaços, 

ou pelo uso desses espaços que, por sua vez, serão discutidos com base no conceito de território 

e territorialidade na sua dimensão simbólico-cultural.  

Nas palavras iniciais desta tese, julga-se necessário, ainda, fazer uma breve reflexão sobre 

como se compreende os fenômenos religiosos, a vida religiosa e, por conseguinte, os sistemas 

de crenças, já que são concepções recorrentes no texto. 

Para Durkheim (2008, p. 67), “os fenômenos religiosos ordenam-se naturalmente em duas 

categorias fundamentais: as crenças e os ritos”. Nesse sentido, o autor destaca que as crenças 

se constituem em estado da opinião, ou seja, em representações, enquanto que os ritos podem 

ser relacionados aos modos de ação determinados, a maneiras de agir. O primeiro é pensamento, 

o segundo é movimento.  

Nessa mesma linha de raciocínio, Claval (2011) afirma que a vida religiosa tem duas 

dimensões fundamentais: as crenças e as práticas e rituais individuais e/ou coletivos. As crenças 
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dão um sentido à vida de cada um e da comunidade, tratando de temas como o bem e o mal, a 

justiça, a salvação da alma, etc., propondo, desse modo, regras de conduta e ação. As práticas 

e rituais religiosos, por sua vez, regulam a vida de cada um, criando um sentido de integração 

numa comunidade, obrigando a realização de determinadas práticas individuais e coletivas, 

como meditar, orar, participar de ações em grupos, etc.  

Desse modo, com base nesses dois autores, as crenças e as práticas e/ou rituais se 

constituem nos dois componentes essenciais dos sistemas religiosos e/ou de crenças. Esses 

componentes têm características espaciais que podem ser analisadas a partir da relação afetiva 

dos indivíduos ou comunidades com o espaço de suas práticas, interessando, assim, aos anseios 

desta pesquisa.   

No que se refere às crenças e suas origens, de modo geral, pode-se dizer que suas 

narrativas tratam de um mundo real e de outro mundo, que se aproximam através da vivência 

do sagrado. Essas narrativas se referem, ainda, ao cosmo, à origem do universo, à natureza, à 

sociedade, ao bem e ao mal, ao futuro do homem neste mundo ou no outro mundo, ditando 

regras de vida, indicando caminhos para salvação da alma, fixando leis divinas, determinando 

formas de conduta e formas de relação com a divindade, apresentando-se como mitos herdados 

de um passado imemorial que pode ser reatualizado e revivido, reafirmando e renovando a fé, 

a esperança e a crenças do homem religioso.  

Essas características estão presentes tanto nas religiões reveladas10, quanto nos 

animismos11, sendo que as experiências do sagrado, que não são vividas da mesma maneira, 

são o elo entre o mundo profano e o outro mundo, aquele que dá sentido à vida (CLAVAL, 

                                                 
10 A Religião Revelada pode ser entendida como uma manifestação de Deus ao homem que ocorre em um 

momento determinado. Deus pode se revelar a um homem determinado ou a um povo determinado, que se 

encarrega de difundir a revelação (ver MORA, 2001, p. 2.507). 
11 De uma maneira geral, o animismo está relacionado à crença de que tudo está animado e vivificado, de que os 

objetos da Natureza são animados. Segundo Edward Burnett Tylor (1832-1917), o animismo é a doutrina dos seres 

espirituais na medida em que abrange a própria essência de uma filosofia espiritualista oposta a toda filosofia 

materialista e se divide em dois grandes dogmas, que fazem parte de uma única doutrina consciente: o primeiro 

refere-se às almas de criaturas individuais, o segundo diz respeito aos espíritos que possuem a categoria de 

divindades poderosas (ver MORA, 2001, p. 142).  Vale ressaltar que esse termo foi utilizado por Claval (2011) 

para discutir os sistemas de crenças e para classificar as religiões ou religiosidades dos povos que não se coadunam 

com a experiência das chamadas religiões reveladas. No entanto, não usaremos esse termo, pois o animismo, que 

era empregado para caracterizar as religiões consideradas primitivas, foi muito criticado por estudiosos das 

religiões africanas e, no Brasil, por estudiosos das religiões afro-brasileiras. Como concordamos com as críticas, 

mas do que pensar as experiências e práticas religiosas numa perspectiva animista, é necessário refletir sobre elas 

numa perspectiva da concepção e da própria dimensão em torno da relação entre o sagrado e o mundo profano 

(cotidiano), da relação entre o mundo dos vivos com o mundo dos espíritos, da relação entre o mundo visível e o 

mundo invisível. 
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2011). De acordo com esse autor, nos animismos – onde se acredita que todos os objetos, 

criaturas e fenômenos da natureza são animados por espíritos e almas – muitos espaços, coisas 

e fenômenos são considerados sagrados, pois as divindades, deuses, gênios, espíritos aparecem 

como expressões de forças naturais ou de objetos da natureza. Nas religiões reveladas, Deus se 

revelou em um lugar ou em um reduzido número de lugares, e para um indivíduo ou um 

pequeno grupo de pessoas, que fica encarregado de alargar sua experiência sagrada a todos 

outros membros do grupo ou a todas as pessoas do mundo.  

Essa experiência do sagrado tem uma dimensão espacial, que está presente na gênese das 

crenças religiosas, e ocorre em um tempo determinado, em um local específico, que não é mais 

um espaço homogêneo e comum; é um espaço revestido de um poder divino, onde o indivíduo 

se relaciona com um ser superior, com uma força misteriosa, que possibilita sua transcendência 

ou sua aproximação de um mundo externo, escondido, desejável, repleto de significados e 

representações. É o espaço onde o sagrado se manifestou ou que testemunha a presença dos 

deuses ou de Deus e, por isso, é um espaço que se opõe à homogeneidade do mundo ordinário, 

do mundo comum e profano, ou seja, é o espaço sagrado. 

O ato da manifestação do sagrado é indicado por Mircea Eliade (1992) como uma 

hierofania, que pode se revelar ao homem de inúmeras formas e em variados lugares e coisas, 

como em uma pedra, árvore, gruta, montanha e, até mesmo, no próprio homem, como a 

hierofania suprema para os cristãos: a encarnação de Deus em Jesus Cristo. Quando o sagrado 

se manifesta no espaço, torna-o único e qualitativamente diferente de outros espaços, ou seja, 

torna-se espaço sagrado. 

Em relação à dimensão espacial da gênese das crenças, vamos nos ater principalmente a 

uma religião monoteísta, o cristianismo, especialmente, aos preceitos difundidos pela Igreja 

Católica Romana. As religiões monoteístas, como o judaísmo, islamismo ou cristianismo, são 

religiões reveladas, em que Deus se revelou para o homem, seja para Moisés, Maomé ou 

encarnando em Jesus Cristo, comunicando seus mandamentos, regras, leis, mensagens, 

vontades, que foram traduzidas em escrituras sagradas como o Torá, o Corão ou a Bíblia. Esse 

é um dos principais elementos que tornam as religiões monoteístas as maiores e mais fortes do 

mundo. Como lembra Chauí (2006, p. 138), 

Essa fixação de formas e conteúdos será tanto mais eficaz quanto mais os 

crentes acreditarem que sua fonte é a vontade do próprio Deus revelada a 

alguns homens sob a forma de decretos, mandamentos e leis. Em outras 

palavras, a eficácia no controle da superstição aumenta se os conteúdos de 
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medo e esperança surgirem como revelações da vontade e do poder de uma 

divindade transcendente. Isso significa que as religiões reveladas são mais 

potentes e mais estabilizadoras do que as outras. A potência religiosa torna-se 

ainda mais forte se os diferentes poderes que governam o mundo forem 

unificados num único poder onipotente – o monoteísmo é uma religião mais 

potente do que o politeísmo. A força da religião aumenta, se os crentes 

estiverem convencidos de que o único deus verdadeiro é o seu e que ele os 

escolheu para enviar suas vontades.  

 

O cristianismo, enquanto religião monoteísta e reconhecida como uma das maiores do 

mundo, é uma religião revelada bastante poderosa aos olhos da sociedade contemporânea. No 

entanto, Gonçalves (2000) chama a atenção, em certa medida, para uma naturalização do 

cristianismo, ou seja, passa-se de uma religião revelada para uma religião natural, isto é, uma 

religião racional. Nesse intento, para alcançar essa naturalização ou racionalização da religião 

cristã, “ora se procurava integrá-la nas manifestações religiosas mais antigas, recorrendo, tal 

como muitos humanistas da Renascença, aos estudos de história e de arqueologia”, dando assim 

um caráter de religião universal e onipresente ao cristianismo, “ora se afastava das práticas da 

religião cristã tudo o que fosse considerado acidental, supersticioso, fruto do tempo, o que 

equivalia muitas vezes a uma acerba crítica ao catolicismo, sobretudo aos seus elementos 

rituais, a favor do protestantismo, que se considerava religião mais interiorizada” afastando, 

dessa forma, todas as expressões de revelação e do sobrenatural, a procura de uma religião pura, 

provocando tensões e conflitos entre as diversas expressões do cristianismo (GONÇALVES, 

2000, p. 12-13).  

O mistério da revelação torna-se muito mais forte e poderoso se não estiver ao alcance de 

todos, se não for algo banal, comum, corriqueiro, atribuindo, assim, maior racionalidade à 

religião. No cristianismo, a presença de um Deus histórico entre os homens, o Deus encarnado 

na figura de Jesus Cristo, é a hierofania suprema, o mais importante ato de manifestação do 

sagrado na história dessa religião. No entanto, para o catolicismo, que é uma religião formada 

com base no cristianismo e, especialmente para a religiosidade popular, o sagrado também se 

manifesta de maneiras mais elementares, dando sinais de sua existência, como as aparições de 

santos e ocorrência de milagres, configurando atos misteriosos que conectam o nosso mundo, 

imediato e profano, a um mundo que não pertence ao nosso; e esse ato misterioso também 

parece fortalecer essa religião e as práticas e rituais religiosos daqueles que creem nessas 

manifestações do sagrado. 

 Os lugares em que essas hierofanias ocorrem ganham um significado, tornam-se espaços 

sagrados. Para Rosendahl (1996, p. 30), “o espaço sagrado é um campo de forças e de valores 
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que eleva o homem religioso acima de si mesmo, que o transporta para um meio distinto daquele 

no qual transcorre sua existência”. Essa concepção corrobora com as discussões de Eliade 

(1992) sobre o espaço sagrado. 

Outra perspectiva, com base no pensamento eliadiano, distingue os lugares hierofânicos 

e construídos, pois existe a possibilidade de diferenciar a sacralidade intrínseca, “que diz 

respeito à qualificação de um lugar como sagrado em virtude de aí ter ocorrido um evento 

hierofânico”, da sacralidade extrínseca, “que resulta não de características inerentes ao lugar, 

mas da circunstância de ter sido sujeito a actos [sic] cerimoniais de consagração ou por nele 

ocorrerem, mais ou menos duradouramente, práticas religiosas” (KONG, 1992 apud SANTOS, 

2004).  

No universo do catolicismo, a manifestação do sagrado ganha maior valor, especialmente 

quando a Igreja Católica reconhece oficialmente o milagre, a aparição de um santo ou beatifica 

uma pessoa comum, tornando-o santo. Existe aí um reconhecimento oficial da hierofania, do 

acontecimento extraordinário, que passa a ser institucionalizado, criando-se santuários em 

homenagem àquela manifestação do sagrado em particular, canonizando uma pessoa pelo 

reconhecimento de seus milagres, entre outras ações.  

Essa oficialização por parte da Igreja ocorre, muitas vezes, a partir do reconhecimento de 

um grupo sociorreligioso que confere ao lugar características qualitativas, sagradas, e que rende 

homenagens, peregrina, manifesta sua devoção antes mesmo do poder eclesiástico 

institucionalizar a hierofania e de se apropriar daquele espaço repleto de significado, 

estabelecendo estratégias de controle de coisas e pessoas, impondo, assim, seu poder 

“espiritual” sobre o lugar, ou seja, impondo sua territorialidade por meio de uma estrutura 

própria empreendida pela Igreja Católica. 

Existem muitos exemplos espalhados pelo mundo e pelo Brasil que confirmam essa 

institucionalização, apropriação e territorialização do espaço com características qualitativas de 

sagrado por parte da Igreja Católica como: do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em 

Portugal; os caminhos de Santiago de Compostela, na Espanha; o Santuário de Nossa Senhora 

Aparecida, no Brasil, entre tantos outros exemplos. Nesses espaços sagrados, que têm o poder 

de aproximar o homem religioso de uma força extraordinária e superior, as práticas religiosas 

e devocionais são muito comuns e ganham maior significado.  

As manifestações, expressões, práticas da religiosidade de um grupo sociorreligioso dão 

um conteúdo concreto às crenças, que estão relacionadas (como já foi visto) a uma divindade, 
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a algo extraordinário, a outro mundo. Para aproximar o homem religioso dessa crença e renová-

la é fundamental que a cena da hierofania primordial seja repetida, revivida, remontada.  

No catolicismo, os principais acontecimentos da vida de Jesus Cristo são lembrados e 

celebrados pela Igreja Católica, como o seu nascimento (Natal), sua morte (Paixão de Cristo) e 

a sua ressurreição (Páscoa), além de outros momentos de sua vida como o isolamento no deserto 

(Quaresma), sua entrada em Jerusalém antes da Páscoa (Domingo de Ramos), seu batismo, suas 

pregações, seus milagres. Durante a Missa Católica, o momento mais importante é o da 

Eucaristia, que lembra o sacrifício e a presença de Jesus Cristo por meio do pão (hóstia sagrada) 

que representa o seu corpo, e o vinho, que representa o seu sangue, ambos comungado pelos 

fiéis. 

Na religiosidade popular outros acontecimentos relacionados às hierofanias mais 

elementares do catolicismo são celebrados, revividos e ressignificados a partir de rituais 

coletivos e individuais, como as procissões, o ato de pagar promessas, o retiro, a peregrinação, 

o flagelo, entre outros, renovando a experiência fundadora da hierofania, geralmente em um 

tempo sagrado, que é um momento privilegiado e qualitativo para o homem religioso. Essas 

práticas e rituais, além se constituírem como experiências religiosas que fazem parte da vida 

cotidiana de muitos indivíduos e grupos sociorreligiosos, também contribuem para a 

manutenção e difusão da fé e de preceitos católicos, pois são realizadas em períodos especiais 

de um imaginário coletivo social (como as festas religiosas dedicadas a um Santo ou a Nossa 

Senhora) dos quais a Igreja se apropria “oficialmente” e os detém como um capital simbólico 

vinculado à sua hegemonia. 

Essas práticas da religiosidade popular, influenciadas principalmente pelo catolicismo, 

mas também por outros sistemas religiosos, têm significados reais nas percepções e vivências 

do homem religioso, são concretas e visíveis, tendo repercussões espaciais no sentido dos fluxos 

de pessoas, (re)organização do espaço urbano, criação de roteiros devocionais, atribuição 

qualitativa a determinados lugares, gerando conflitos e/ou tensões entre a Igreja, a cidade, o 

homem religioso, a população local, que merecem atenção por parte de pesquisadores que se 

preocupam em desvendar as complexidades do espaço urbano e regional em suas dimensões 

reais da vida, do cotidiano das pessoas e de suas relações com o espaço. 

Em Nazaré, as expressões da religiosidade popular são uma característica de seu povo, 

mas essas expressões ficam muito mais evidentes durante o tempo sagrado dedicado a São 

Roque, visto como o Orixá Obaluaê nas religiões afro-brasileiras, que também é marcada pela 
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relação com a Igreja Católica, Terreiros de Candomblé e Umbanda, religiosidade popular e a 

história da própria cidade. Assim, católicos, candomblecistas, umbandistas, pessoas sem 

religião expressam sua devoção e/ou gratidão ao Santo/Orixá com práticas religiosas como as 

procissões, lavagem de igrejas, cantos, orações e rituais sagrados por vários “cantos” da cidade, 

nos mais diversos espaços de crenças, demonstrando as interfaces e relações entre a 

territorialidade da Igreja Católica no Recôncavo da Bahia e práticas da religiosidade popular. 

 

*** 

 

O trabalho está estruturado em duas partes: a primeira intitulada “Na Encruzilhada dos 

Caminhos Teórico-Metodológicos e Conceituais", que apresenta o itinerário e marco 

referencial da investigação; e a segunda “Território, Igreja Católica e Religiosidade Popular: 

em busca dos espaços de crenças no Recôncavo da Bahia”, que discute o desenvolvimento da 

pesquisa propriamente dita em seu viés temático e empírico.  

Na primeira parte, o Capítulo 1 apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para 

se conseguir alcançar ou chegar o mais próximo possível dos objetivos propostos, explicitando 

o caminho trilhado na pesquisa. O Capítulo 2 analisa concepções teórico-conceituais que deram 

subsídio e fundamentação ao desenvolvimento da pesquisa. Para tanto, território e 

territorialidade são discutidos com enfoque na sua dimensão simbólico-cultural, relacionando-

os, ainda, com os espaços de crenças que, por sua vez, são analisados a partir do conceito de 

espaço/tempo sagrado. O principal propósito desse capítulo é aprofundar o debate acadêmico 

que perpassa por essas concepções e que possa, desse modo, contribuir para dá sustentação 

teórico-conceitual para reflexões que almejam compreender melhor a relação entre a 

territorialidade da Igreja Católica e práticas da religiosidade popular que ocorrem no cotidiano 

das relações sociais do Recôncavo da Bahia. 

A segunda parte inicia-se com o Capítulo 3, que volta-se para aspectos específicos do 

processo de construção do território religioso no Brasil pela Igreja Católica, considerando, 

brevemente, seu percurso histórico no país e ressaltando as principais características de sua 

territorialidade, desafios e relação com a religiosidade popular numa perspectiva temática. Essa 

análise é fundamental para compreender, empiricamente, as articulações da territorialidade 

católica nas escalas mundial-regional-local, especialmente no que diz respeito à territorialidade 
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empreendida pela Diocese de Amargosa no Recôncavo da Bahia e sua relação com a 

religiosidade popular, discussão central do Capítulo 4. Para aprofundar esse debate, o Capítulo 

5 propõe discutir a territorialidade católica na cidade de Nazaré e sua relação com práticas da 

religiosidade popular (interfaces entre o catolicismo popular e religiões afro-brasileiras) durante 

a festa de São Roque, numa tentativa de identificar as tensões e/ou consensos que permeiam 

essa relação e, principalmente, analisar os significados simbólico-culturais da festa e 

compreender como ocorre a valorização, apropriação, usos e controle dos espaços de crenças 

instituídos nesse tempo sagrado. 
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NA ENCRUZILHADA DOS CAMINHOS TEÓRICO-
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CAPÍTULO 1 

 

APORTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS E PROCEDIMENTOS DE 

PESQUISA 

 

 

 

Considerando as reflexões iniciais que apresentam um panorama geral do 

desenvolvimento da temática e da proposta de pesquisa, é imprescindível, nesse momento, 

delimitar como a investigação vai ser encaminhada, explicitando as orientações teórico-

metodológicas e os procedimentos práticos da pesquisa para alcançar ou se aproximar dos 

objetivos indicados e compreender a realidade estudada a partir dos resultados obtidos e das 

evidências que aparecem e auxiliam nas leituras e interpretações da complexidade do objeto de 

estudo. 

Nesse sentido, a investigação está balizada no contexto da geografia humana e empreende 

estudos geográficos relacionados à dimensão da cultura, em especial da religião, que influencia 

de maneira substancial o comportamento humano e possui um significado relevante para as 

diversas sociedades e diferentes grupos sociais, tendo, assim, importância fundamental sobre 

as atividades humanas, sobre suas ações, atitudes e, portanto, sobre a sua relação com o espaço, 

já que essas ações, atividades, comportamentos ocorrem em um espaço específico.  
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Esse estudo tem como suporte teórico uma abordagem geográfico-cultural e enfatiza a 

interação entre a territorialidade da Igreja Católica e práticas da religiosidade popular no 

Recôncavo da Bahia, ressaltando a apropriação dos espaços de crenças, seus significados, 

valores e representações, numa tentativa de compreender a relação complexa da instituição 

católica com práticas religiosas populares realizadas nesses espaços de vivência. 

A partir da abordagem geográfico-cultural e de uma perspectiva que aproxima geografia 

e religião, empreende-se uma discussão principal, com base em diferentes autores, sobre os 

conceitos de território e territorialidade, destacando-se os trabalhos de Bonnemaison (2002), 

Corrêa (2004), Haesbaert (2011) e Sack (1986); e de espaço/tempo sagrado, sobressaindo aí os 

estudos de Eliade (1992), Gil Filho (2008) e Rosendahl (1994, 1996).  

A concepção de território discutida neste estudo corrobora, principalmente, com as ideias 

de Bonnemaison (2002) que evidencia a relação entre cultura e território, afirmando que o 

território fortalece e expressa a relação simbólica que existe entre a cultura e o espaço. Essa 

reflexão ajuda a compreender as relações de determinados grupos sociais e instituições (que 

representam esses grupos) com o espaço, que é delimitado a partir de ações simbólicas, 

imateriais e materiais que ratificam a profundidade e o significado dessa relação, imprimindo a 

esse espaço uma territorialidade, que Sack (1986) entende como uma estratégia de práticas 

espaciais de domínio e vivência produzida pela instituição, o grupo ou indivíduo para a criação, 

manutenção e controle do território.  

Em relação ao conceito de espaço sagrado, o alicerce principal está em Eliade (1992), que 

considera o espaço sagrado qualitativamente diferente de outros espaços, ou seja, carregado de 

valor significativo. Essa discussão encontra ressonância nos estudos de Gil Filho (2008) e 

Rosendahl (1994, 1996). Para Eliade (1992), assim como o espaço, o tempo também não é 

homogêneo e contínuo, existem os intervalos de tempo sagrado, que é periodicamente recriado 

e reatualizado, permitindo que o homem religioso passe de um tempo comum e profano para 

um tempo sagrado. Entende-se, dessa forma, que existe uma forte relação entre os diferentes 

grupos sociais e o espaço, pois o espaço está impregnado de valores e significados atribuídos 

por esses grupos e indivíduos que refletem determinados comportamentos e práticas culturais 

estimulados pelo valor significativo desses espaços, em um determinado tempo qualitativo, 

como o é o caso do espaço/tempo sagrado.  

O enfoque temático e empírico deste estudo envolve a territorialidade da Igreja Católica 

no contexto regional do Recôncavo da Bahia e do território diocesano de Amargosa, além das 
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práticas da religiosidade popular em sua dimensão espacial na cidade de Nazaré a partir da festa 

de São Roque.  

Assim, o caminho de investigação seguirá o esquema apresentado na figura 1.1, que 

objetiva demonstrar como as abordagens teórico-conceitual, temática e empírica estão 

articuladas nesta pesquisa. 

 

Figura 1.1 – Esquema de Investigação 
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O esquema de investigação aqui apresentado parte da reflexão sobre os espaços de 

crenças, que são abordados a partir de uma concepção teórica que envolvem conceitos-chave 

que estruturam a pesquisa, como Espaço/Tempo Sagrado, além de Território e Territorialidade, 

discutidos e analisados a partir de uma abordagem cultural na geografia, delineando um 

arcabouço teórico-conceitual que embasa este trabalho e define a sua abordagem teórico-

metodológica, além de demonstrar como se compreende o objeto de estudo e a realidade 

investigada.  

O enfoque temático diz respeito à análise da territorialidade da Igreja Católica, enquanto 

instituição, e sua relação com a religiosidade popular, enquanto prática humana. Essa relação é 

enfatizada a partir da dimensão espacial de ações da instituição católica e de práticas religiosas 

que, nesse sentido, assumem um caráter geográfico, pois tratam da relação de instituições e da 

sociedade com seu espaço de atuação, controle e domínio de coisas, pessoas e relações que 

encontram-se dispostas nesse espaço, além da valorização, significação e apropriação de 

determinados lugares, como os espaços de crenças, objeto desta investigação.  

Os temas propostos serão discutidos a partir de uma realidade empírica que está 

associada à área territorial da Diocese de Amargosa, especialmente aquela dentro do Recôncavo 

da Bahia, pretendendo desvendar a estrutura espacial e a territorialidade da Igreja Católica no 

contexto regional e sua relação com práticas culturais da religiosidade popular na cidade de 

Nazaré, um núcleo urbano dos mais antigos do Recôncavo da Bahia e onde a religiosidade de 

sua população se constitui elemento fundamental que marca a paisagem da cidade e a vivência 

de determinados indivíduos e/ou grupos sociorreligiosos. 

A articulação entre as abordagens teórico-conceitual, temática e empírica é 

imprescindível para os esforços de reflexão sobre formação, significação e apropriação dos 

espaços de crenças a partir da relação da territorialidade da Igreja Católica com práticas da 

religiosidade popular no Recôncavo da Bahia, além das contribuições para a análise da 

dinâmica urbana e regional sob o viés de um enfoque geográfico-cultural a partir de práticas 

socioespaciais de instituições e pessoas. 
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1.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E FONTES DE ESTUDO  

 

O itinerário metodológico desta investigação começa com a pesquisa bibliográfica, que 

se constituiu numa parte representativa do trabalho e contribuiu para aproximação e 

aprofundamento teórico-conceitual do tema proposto e da realidade estudada. A investigação 

bibliográfica, no entanto, estendeu-se durante todo o processo de pesquisa, ou seja, ao longo da 

realização do projeto, dos trabalhos de campo e coleta de dados, nas análises e interpretações 

das informações, na redação do texto, tornando-se essencial para a concretização deste trabalho. 

A pesquisa bibliográfica12 se iniciou com o objetivo de aprofundar e ampliar as leituras 

sobre publicações na área da geografia humana que privilegiam temas como território e 

territorialidade, espaço e religião, espaço sagrado, estendendo-se a trabalhos de outras ciências 

sociais e humanas, como a história, a sociologia e a antropologia, que discutem temas 

relacionados à dimensão espacial das práticas culturais e religiosas, religiosidade popular, 

Igreja Católica, sagrado e profano, além de publicações específicas sobre o Recôncavo da 

Bahia, a cidade de Amargosa e a de Nazaré. 

A realização desta pesquisa possibilitou a reunião de material bibliográfico pertinente e 

variado sobre temáticas relacionadas com as discussões desenvolvidas nesta investigação. 

Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica contribuiu para se conhecer diferentes concepções 

científicas sobre o objeto de estudo e para uma reflexão mais aprofundada sobre o quadro 

teórico-conceitual que envolve o tema deste trabalho. 

Paralelo à pesquisa bibliográfica, realizou-se, ao longo do processo de investigação, 

outros procedimentos metodológicos relacionados principalmente à estratégia de pesquisa de 

                                                 
12 A investigação bibliográfica foi realizada a partir de diversos livros, teses doutorais, dissertações de mestrado, 

artigos científicos de revistas especializadas encontrados em importantes e diferentes bibliotecas localizadas na 

Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, com destaque para a do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da 

Universidade Federal de Pernambuco (CFCH-UFPE), a do Laboratório de Estudos sobre Espaço, Cultura e Política 

da Universidade Federal de Pernambuco (LECgeo-UFPE), a Biblioteca Central da Universidade Federal da Bahia 

(BC-UFBA), a do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia (IGEO-UFBA), a do Departamento 

de Ciências Humanas da Universidade do Estado da Bahia – Campus V (DCH-UNEB) e a do Departamento de 

Geografia e Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço e Cultura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(DGEO/NEPEC-UERJ). Recorreu-se, também, a vários artigos e textos científicos acessíveis na Internet e 

disponíveis em bases de dados ligados a diferentes instituições universitárias e de pesquisa em âmbito nacional e 

internacional. 
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estudo de caso, com abordagem qualitativa e privilegiando o contexto socioespacial do objeto 

de estudo. 

Nas ciências sociais, em especial no campo da geografia humana, as análises e reflexões 

sobre determinado objeto de estudo devem estar integrados com o contexto socioespacial em 

que estão inseridos as instituições sociais e os sujeitos que experienciam os fenômenos, fatos e 

processos que interessam ao pesquisador. Nesse sentido, o contexto socioespacial deve ser 

levado em consideração nas escolhas, usos e aplicações dos instrumentos metodológicos que, 

por sua vez, devem ajudar na tentativa de esclarecer e elucidar os problemas levantados na 

pesquisa e atingir os objetivos propostos.  

Os principais instrumentos metodológicos desta investigação estruturaram-se a partir de 

uma abordagem qualitativa, em que o objeto de estudo é interpretado através de informações 

não numéricas, buscando compreender o fenômeno estudado dentro de seu contexto e a partir 

de procedimentos de pesquisa como entrevistas, análises documentais, observação de fatos reais 

(CHIZZOTTI, 2000; DENZIN e LINCOLN, 2006; GOLDENBERG, 2007) visando aprofundar 

a complexidade dos fenômenos, fatos, eventos, processos que envolvem determinados grupos 

sociais e instituições.  

Essa abordagem qualitativa está relacionada, principalmente, a métodos e técnicas 

utilizados pelas diferentes ciências sociais, como a história, a sociologia e a antropologia, que 

há muito tempo já desenvolvem estudos aprofundados sobre as vivências, experiências, o 

cotidiano das pessoas e das relações entre instituições e a sociedade, recorrendo a depoimentos 

orais, análise do discurso, observação participante, entre outras técnicas que devem apresentar 

uma clareza metodológica para subsidiar o desenvolvimento da investigação científica. 

A relação de diversos grupos sociais, indivíduos e instituições com o espaço se dá, muitas 

vezes, de forma subjetiva e singular, o que denota uma especificidade que é comum nas ciências 

sociais e humanas, o estudo de particularidades de um fenômeno que tem significativa 

importância para determinados grupos sociais. Nesse sentido, “a representatividade dos dados 

na pesquisa qualitativa em ciências sociais está relacionada à sua capacidade de possibilitar a 

compreensão do significado e a ‘descrição densa’ dos fenômenos estudados em seus contextos 

e não à sua expressividade numérica” (GOLDENBERG, 2007, p. 50).  

Assim, entende-se que as respostas para as principais questões desta pesquisa virão de 

uma abordagem qualitativa de pesquisa, pois a natureza desta investigação científica diz 

respeito à compreensão da relação da sociedade com o espaço, o que envolve vivências e 
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práticas cultuais com dimensões espaciais, interações entre grupos sociais e instituições, 

atribuição de valor significativo a determinados lugares, questões que uma pesquisa com 

abordagem qualitativa vai ajudar a desvendar, pois em uma investigação científica 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais 

que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os 

significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção 

sensível e, após este tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto, 

zelosamente escrito, com perspicácia e competência científicas, os 

significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa (CHIZZOTTI, 

2003, p. 221). 

Apesar do cunho marcadamente qualitativo desta pesquisa, não se renuncia ou se exclui 

definitivamente as técnicas quantitativas, pois elas podem contribuir para esclarecer pontos 

mais gerais relacionados ao tema em tela, já que essa abordagem abarca um conjunto 

consideravelmente grande de dados, possibilitando sua inteligibilidade a partir de diferentes 

variáveis que, inclusive, podem ser analisadas qualitativamente, contribuindo, dessa forma, 

para complementar as informações obtidas por meio da coleta de dados qualitativos.  

Acredita-se, por conseguinte, que as técnicas qualitativas não excluem, necessariamente, 

as técnicas quantitativas e vice-versa, apesar de se ter consciência que essas abordagens diferem 

quanto a sua natureza, forma e ênfase. No entanto, como afirma Serapioni (2000, p. 189), “as 

estradas que conduzem à integração ou, pelo menos, à complementaridade entre métodos 

qualitativos e quantitativos não são fechadas, mas suficientemente abertas”, aproximando uma 

abordagem da outra através de um leque de possibilidades que não foram suficientemente 

exploradas. Desse modo, e dependendo da natureza da investigação e dos objetivos do 

pesquisador, as abordagens qualitativas e quantitativas podem ser complementares e contribuir 

para uma interpretação e compreensão do objeto de estudo, aproximando os resultados da 

investigação e sua análise com a interpretação da realidade estudada. 

Outro aspecto importante a ressaltar é que qualquer instrumento metodológico de 

pesquisa apresenta limitações e insuficiências. Para Perrone (1977 apud SERAPIONI, 2000, p. 

189), a questão fundamental que envolve um método “não é se, e quanto, ele é verdadeiro, mas 

se, e quanto, ele é útil para arar o terreno empírico que temos em frente”. Nesse sentido, é 

fundamental que o pesquisador tenha consciência das imprecisões e limitações dos métodos e 

estratégias de pesquisa escolhidas e, assim, determine aqueles instrumentos que, de fato, lhe 

ofereçam evidências, dados e informações suficientes para compreender e/ou explicar, o mais 

que possível, a realidade estudada, além de ajudá-lo a responder ou, ao menos, aproximá-lo das 
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respostas das questões principais de pesquisa e construir um itinerário consistente e adequado 

à sua proposta de investigação. 

Por esse motivo, além dos instrumentos de pesquisas, considerados nesta tese doutoral 

como qualitativos – pesquisa documental, depoimentos orais e entrevistas, observação direta e 

participante – recorreu-se, também, a algumas técnicas de coleta de informações tidas como 

quantitativas, como censos demográficos e aplicação de questionário ou formulário de 

perguntas para obter informações suficientes sobre o fenômeno estudado e de grupos sociais 

que estão relacionados a ele.  

Nesse sentido, foram realizadas análises de dados estatísticos do Censo 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Centro de Estatística Religiosa e Investigações 

Sociais (CERIS), além da aplicação de Formulário de Perguntas na festa de São Roque em 

Nazaré nos anos de 2012 (formulários testes) e 2013 (formulários definitivos) aos participantes, 

com dois objetivos bem definidos: a) para obtenção de uma visão mais abrangente da população 

que frequenta a festa – nesse caso a abordagem quantitativa de análise de dados fornece 

contribuições importantes para o conhecimento mais geral de seus participantes e suas 

motivações; b) para obtenção de informações mais específicas dos participantes da festa, 

especialmente sobre suas práticas religiosas e relação com a cidade – nesse ponto, o Formulário 

de Perguntas também apresenta um conjunto de questões que fornecem informações sobre a 

vivência, o comportamento e as percepções daqueles que participam da festa de São Roque, 

permitindo análises qualitativas dessas informações e dados. Foram aplicados 50 (cinquenta) 

formulários testes em 2012, que serviu como versão preliminar para se ter uma noção geral 

sobre o tempo médio de resposta, linguagem utilizada, abordagem dos inquiridos, entre outros 

aspectos que auxiliaram para a construção da versão definitiva do formulário de perguntas a ser 

utilizado em 2013, ano em que foram aplicados 370 (trezentos e setenta) formulários de 

perguntas, como será detalhado mais adiante. 

Os procedimentos metodológicos adotados nesta tese doutoral convergem para um 

delineamento de pesquisa de estudo de caso, que será discutido e aprofundado na próxima seção 

para esclarecer de forma mais minuciosa o caminho percorrido durante o processo desta 

investigação científica. 
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1.2 ESTUDO DE CASO – ESTRATÉGIA DE INVESTIGAÇÃO  

 

Segundo Gil (2009, p. 7-8), o estudo de caso se constitui em um delineamento de pesquisa 

que não deve ser confundido com técnicas de coletas de dados; mantém o caráter unitário do 

fenômeno ou fato estudado, investigando a unidade-caso como um todo e considerando as 

partes que o compõem; desenvolve a pesquisa no momento de ocorrência do fenômeno, ou seja, 

investiga um fenômeno contemporâneo; considera o contexto em que está inserido o objeto de 

estudo, não separando o fenômeno de sua verdadeira realidade; é caracterizado por um estudo 

em profundidade; e utiliza diversos procedimentos, técnicas e fontes de evidências na coleta de 

dados para garantir a qualidade das informações conseguidas ao longo do trabalho de pesquisa.  

Pode-se, então, inferir que o estudo de caso não é uma estratégia de pesquisa simples e 

de fácil realização, o seu desenvolvimento requer habilidades específicas do pesquisador no 

tratamento e coleta dos dados e conhecimento sobre os diversos procedimentos metodológicos 

que podem ser empregados na aplicação dessa estratégia de investigação. 

Para Bourdieu (2007, p. 32, grifo do autor), o estudo de um caso empírico, em ciências 

sociais, consiste em “interrogar sistematicamente o caso particular [...], para retirar dele as 

propriedades gerais ou invariantes que só se denunciam mediante uma interrogação assim 

conduzida”, sendo o raciocínio analógico ou sistemático a base desse processo, pois esse tipo 

de pensamento “permite mergulharmos completamente na particularidade do caso estudado 

sem que nela nos afoguemos” contribuindo, assim, para compreender e analisar o fato ou 

fenômeno da maneira como ele verdadeiramente ocorre, levando-se em consideração, ainda, o 

contexto em que ele ocorre e os sujeitos envolvidos, o que permite uma penetração aprofundada 

na realidade estudada, possibilitando analisá-la da maneira mais completa possível. 

Optou-se em definir o estudo de caso como estratégia de pesquisa por que esse caminho 

metodológico contribui com os propósitos desta investigação, que, por sua vez, tenta 

compreender a territorialidade da Igreja Católica e sua relação com práticas religiosas populares 

no Recôncavo da Bahia. Para conseguir alcançar os propósitos deste trabalho, o objeto de estudo 

em destaque precisa ser interpretado e analisado em profundidade e no contexto em que ele 

ocorre.  
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Para tanto, acredita-se que o estudo de caso atende esses requisitos e constitui-se no 

melhor caminho metodológico para realização desta pesquisa. Primeiro, pode-se frisar a 

importância dada ao aprofundamento do estudo, pois 

O estudo de caso reúne o maior número de informações detalhadas, por meio 

de diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo de apreender a totalidade 

de uma situação e descrever a complexidade de um caso concreto. Através de 

um mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado, o estudo de caso 

possibilita a penetração na realidade social, não conseguida pela análise 

estatística (GOLDENBERG, 2007, p. 33-34). 

Segundo, pelo significativo valor dado ao contexto no qual está inserido a unidade-caso 

de análise, já que o estudo de caso “investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos” (YIN, 2005, p. 32).  

Nesse sentido, considerando a importância de se estudar o tema proposto a partir de um 

estudo de caso, de maneira aprofundada e dentro do contexto em que o fenômeno ocorre para 

compreendê-lo com todos os seus significados e representações, justifica-se, mais uma vez, a 

escolha do estudo de caso como estratégia de pesquisa, dando ao trabalho embasamento 

metodológico para o desenvolvimento e realização da investigação pretendida.  

Atualmente, o estudo de caso, no âmbito das ciências sociais, é considerado uma das mais 

frequentes e principais modalidades de pesquisa qualitativa (GOLDENBERG, 2007), mas 

apresenta alguns problemas e/ou limitações, o que, inclusive, ocorre com qualquer outra 

estratégia de pesquisa, recebendo diversas críticas direcionadas aos pesquisadores que o 

definem como caminho metodológico em seus trabalhos e investigações científicas. Entre os 

principais problemas e/ou limitações e críticas enfrentados pelo estudo de caso enquanto 

estratégia metodológica de pesquisa, Yin (2005, p. 29-30) aponta três principais preocupações 

que se destacam: 

i) a primeira preocupação trata da falta de rigor científico do estudo de caso. Há um 

desprezo de muitos pesquisadores para com a estratégia de estudo de caso, 

encarando-o como uma forma menos desejável de investigação científica do que 

experimentos ou levantamentos, por exemplo. Nesse caso, as críticas em relação a 

essa modalidade de pesquisa, recaem sobre a alegação de que muitos pesquisadores 

de estudo de caso aceitam evidências e informações equivocadas ou visões 

tendenciosas a respeito do fato ou fenômeno estudado, o que, de alguma forma, 

influencia nos resultados e conclusões da pesquisa; 
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ii) outra reclamação que se faz aos estudos de caso é que eles fornecem pouca base para 

fazer generalizações científicas. As principais críticas em relação a essa limitação 

baseiam-se no pressuposto de que grande parte dos estudos científicos fundamentam-

se em um conjunto múltiplo de experimentos que podem ser repetidos em relação ao 

mesmo fenômeno e em condições diferentes. O estudo de caso, por sua vez, se limita 

a um ou a poucos casos particulares, constituindo-se em experimentos únicos ou em 

poucos experimentos, o que não favorece a generalização científica. 

iii) a terceira preocupação habitual que recai sobre os estudos de caso é que eles 

demoram muito tempo. As críticas feitas sobre essa preocupação dizem respeito ao 

tempo gasto para realização da pesquisa, pois as principais técnicas de coletas de 

dados usadas nos estudos de caso, como etnografia ou observação participante, 

exigem longos períodos de tempos e grande esforço no campo de estudo, além de 

produzirem narrativas maçantes e inúmeros documentos ilegíveis.  

A respeito desses “preconceitos” (restrições) relacionados aos estudos de caso, vale 

salientar que os problemas apontados acima não são intrínsecos a essa estratégia de pesquisa e 

podem estar presentes na utilização de outros procedimentos de investigação, mesmo aqueles 

que se valem das abordagens quantitativas, pois, em muitos casos, o rigor científico, a 

generalização e o tempo empreendido em uma pesquisa dependem da habilidade e experiência 

do pesquisador em sua aplicação nos trabalhos de natureza científica (FACHIN, 2001; YIN, 

2005).  

A tomada de consciência dos principais problemas e/ou limitações referentes ao estudo 

de caso como estratégia de pesquisa são importantes para o pesquisador compreender as 

dificuldades que lhe esperam e para tentar estabelecer critérios que o ajudem a minimizar essas 

dificuldades. No entanto, deve-se deixar suficientemente claro que a opção por essa estratégia 

de pesquisa se deu por entender que suas vantagens superam os seus problemas e, portanto, 

colaboram para tornar mais inteligíveis as questões de pesquisa, e é esse fundamento que, de 

fato, deve influenciar a escolha de um determinado caminho metodológico. 

Sobre o estudo de caso, Gil (2009) apresenta um leque de vantagens no uso dessa 

estratégia de pesquisa como: a possibilidade de análise de um caso em profundidade; a não 

separação do fenômeno do contexto em que ele ocorre; a garantia da unidade do caso; a 

flexibilidade no uso de múltiplas técnicas de pesquisa; o estímulo para o desenvolvimento de 

novas pesquisas; o favorecimento na construção de hipóteses; a possibilidade de 
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aprimoramento, construção e rejeição de teorias; a possibilidade de investigação em áreas 

inacessíveis por outros procedimentos; a investigação do caso a partir da perspectiva dos 

membros do grupo ou instituição; o favorecimento para o entendimento do dinamismo de 

processos; e a aplicação sob diferentes enfoques teóricos e metodológicos. 

Porém, ressalta-se, novamente, que a escolha do estudo de caso para empreender essa 

investigação científica se deu, especialmente, pela possibilidade que essa estratégia de pesquisa 

oferece para se atingir os propósitos deste trabalho, que tem uma abordagem qualitativa e 

pretende compreender o objeto de estudo com profundidade e dentro de seu contexto real.      

Um ponto fundamental na estratégia de pesquisa de estudo de caso é a seleção da unidade-

caso que vai ser estudada, que pode se referir a um indivíduo, a uma família, a um grupo social 

ou comunidade, a uma instituição, a um fenômeno, a um evento, a uma cidade ou bairro e, até 

mesmo, a uma nação. A escolha dessa unidade-caso deve estar totalmente relacionada aos 

propósitos da pesquisa, sendo necessário definir se é mais apropriado utilizar o estudo de caso 

único ou o estudo de caso múltiplo.  

Nesta pesquisa, decidiu-se pelo estudo de caso único, incorporando-se mais uma unidade 

de análise à investigação.  Os estudos de caso único podem ser realizados utilizando-se projetos 

holísticos ou utilizando-se unidades incorporadas de análise. Para Yin (2005, p. 64-65, grifo do 

autor), “o mesmo estudo de caso pode envolver mais de uma unidade de análise”, quando isso 

acontece no estudo de caso único “se dá atenção a uma subunidade ou a várias subunidades” e 

a concepção do estudo passa a ser denominada como “projeto de estudo de caso incorporado”, 

no entanto, “se o estudo de caso examinasse apenas a natureza global de um programa ou de 

uma organização, um projeto holístico seria a denominação utilizada”.  

Assim, como um dos propósitos do trabalho é analisar a territorialidade da Igreja Católica 

no Recôncavo da Bahia a partir da Diocese de Amargosa, estabeleceu-se essa circunscrição 

eclesiástica como unidade de análise. No entanto, houve a necessidade de incorporar outra 

unidade de análise neste estudo para realização da investigação empírica da relação entre a 

territorialidade empreendida pela Diocese de Amargosa e as práticas da religiosidade popular 

no Recôncavo da Bahia, definindo-se, desse modo, a festa de São Roque, realizada na cidade 

de Nazaré.  

A definição dessas unidades de análise para aprofundar os estudos está em consonância 

com os propósitos deste trabalho e seguiu os fundamentos lógicos definidos por Yin (2005, p. 

61-64) que explica as razões para a escolha de um caso único para estudo: i) caso decisivo, que 
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é definido quando se pretende testar uma teoria, confirmando-a, contestando-a ou estendendo-

a; ii) caso raro ou extremo, que ocorrem, em geral, na psicologia clínica, e analisam 

comportamentos e fenômenos que merecem serem estudados pela raridade com que ocorrem; 

iii) caso representativo ou típico, cujo objetivo é capturar as circunstâncias e condições de uma 

situação lugar-comum ou do cotidiano, fornecendo muitas informações sobre as experiências 

das pessoas ou instituições; iv) caso revelador, que ocorre quando o pesquisador tem a 

oportunidade de observar e analisar um fenômeno previamente inacessível à investigação 

científica e a outros pesquisadores; v) caso longitudinal, que estuda o mesmo caso único em 

dois ou mais pontos diferentes no tempo.  

É importante o pesquisador observar essas razões e critérios ou então criar outras razões 

e critérios bem fundamentados, antes de se definir ou selecionar uma unidade de análise para o 

estudo de caso, para não correr o risco de escolher ou nomear unidades-caso de forma aleatória 

ou com base no que julgar ser a mais fácil para realização do trabalho e que considere ter a 

maior disponibilidade para coleta dos dados. As unidades de análise selecionadas para estudo 

neste trabalho se basearam no terceiro fundamento lógico proposto por Robert Yin – o caso 

representativo.  

A Diocese de Amargosa foi selecionada para este estudo como uma unidade de análise, 

pois é essa instituição que, de fato, estabelece o controle e domínio de pessoas, coisas e relações 

dentro do seu território eclesiástico, constituindo-se, sem dúvida, um caso representativo da 

territorialidade da Igreja Católica no recorte espacial definido para a pesquisa – o Recôncavo 

da Bahia13.  

As festas religiosas são muito comuns e fazem parte do contexto da religiosidade popular 

de várias cidades do Recôncavo da Bahia. Para realização dos estudos sobre a relação entre a 

territorialidade católica da Diocese de Amargosa e as práticas da religiosidade popular, definiu-

se a festa de São Roque, em Nazaré, como a outra unidade de análise, pois essa festa, juntamente 

com a festa da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira, e a festa de Santo Amaro, na cidade de 

Santo Amaro, é uma das mais representativas da religiosidade popular da região (considerando 

as interfaces entre o catolicismo popular e as religiosidades afro-brasileiras), além de ter uma 

                                                 
13 Como já foi discutido na introdução, a Diocese de Amargosa está localizada na Região Econômica do 

Recôncavo Sul da Bahia e ela foi definida como unidade de análise pela sua importância na gestão do território 

diocesano, pois a maior parte das paróquias sobre o controle e domínio dessa Diocese estão localizadas em cidades 

da região em destaque.  
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importância fundamental na história da cidade e na relação com a Igreja Católica. Porém, tanto 

a cidade de Cachoeira, como a de Santo Amaro, estão inseridas no território arquidiocesano de 

Salvador.  

Assim, considera-se que a festa de São Roque, em Nazaré, é um caso representativo e 

típico de práticas da religiosidade popular no Recôncavo da Bahia e do território diocesano de 

Amargosa que merece estudo aprofundado, principalmente porque pode oferecer uma gama de 

informações e dados oriundos das vivências, experiências e comportamentos das pessoas que 

participam dessa festa e realizam práticas religiosas que caracterizam uma religiosidade popular 

como é compreendida neste trabalho, além das informações e dados fornecidos por uma Igreja 

que tem presença histórica e marcante na cidade, contribuindo para esclarecer ou se aproximar 

das respostas que se vinculam às principais questões desta pesquisa.  

Outro aspecto importante, e que se deve deixar explícito na utilização da estratégia 

metodológica de estudo de caso, diz respeito aos procedimentos de coleta de evidências e dados 

sobre o fenômeno ou fato estudado. Em relação a esse aspecto, existe um consenso entre muitos 

especialistas do assunto de que devem ser usadas várias fontes de evidências e/ou múltiplas 

técnicas para coleta de dados para garantir a profundidade dos estudos nas unidades-caso 

definidas para análise e a inseparabilidade do fenômeno de seu contexto, além de contribuir 

para dar maior confiabilidade e credibilidade aos resultados da investigação e às interpretações 

realizadas sobre a realidade estudada. 

Segundo Yin (2005, p. 109-111), as fontes de evidências mais utilizadas nos estudos de 

caso são a documentação, registros em arquivos, entrevistas, observação direta, observação 

participantes e artefatos físicos, além do que devem ser considerados alguns princípios 

importantes para garantir a qualidade na realização da coleta de dados e desenvolvimento do 

estudo de caso, que devem ser respeitados sempre que possível, pois são fundamentais para 

tratar dos problemas de validade da investigação e de sua confiabilidade. Assim, os princípios 

destacados por esse autor são: a) a utilização de várias fontes de evidências; b) a criação de um 

banco de dados para o estudo de caso; c) e a manutenção de um encadeamento de evidências. 

Uma importante ressalva a se fazer é que, como as fontes de evidências são distintas, a 

sua utilização requer do pesquisador habilidades e conhecimento sobre os diferentes 

procedimentos metodológicos para o uso de cada fonte de evidências. Nesse caso, antes da 

coleta de evidências e dados, o investigador deve se inteirar de maneira suficientemente 

adequada sobre os procedimentos que vai utilizar para que ele se sinta seguro na condução de 
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seu trabalho de pesquisa e obtenha resultados mais satisfatórios e que contribuam, efetivamente, 

para a investigação. 

Seguindo os pressupostos acima, definiu-se três principais fontes de evidências para a 

coleta dos dados para o encaminhamento do estudo de caso e que serão detalhados mais à frente: 

a pesquisa documental; a observação direta, com algumas características da observação 

participante; e a entrevista ou fonte oral.  

Apesar da abordagem predominantemente qualitativa deste trabalho, utilizou-se um 

instrumento metodológico que tem grande incidência nos estudos realizados com base em 

abordagem quantitativa e que é comumente chamado de questionário pelos seus usuários, mas 

nesta pesquisa será definido como formulário de perguntas e, assim como os procedimentos de 

pesquisas destacados no parágrafo anterior, seu uso será detalhado e justificado em seção 

específica.  

Para se conseguir maior qualidade, credibilidade e validade nesta investigação, também, 

deu-se atenção especial aos princípios destacados mais acima por Robert Yin (2005). Nesse 

sentindo,  

i) utilizou-se várias fontes de evidências provenientes de três procedimentos 

metodológicos distintos que convergem para desvendar os principais problemas 

desta pesquisa e que estão relacionados ao objeto de estudo, optando-se pela 

triangulação dos dados, confrontando as fontes de evidências para análise do mesmo 

fenômeno;  

ii) criou-se um banco de dados para o estudo das unidades de análise definidas neste 

trabalho, organizando e documentando os dados conseguidos na coleta de evidências, 

digitalizando os documentos analisados, registrando em caderneta de campo e em 

fotos as observações realizadas e transcrevendo as entrevistas gravadas, 

desenvolvendo, dessa forma, um banco de dados formal e apresentável, onde as 

evidências podem ser revisadas diretamente e não apenas a partir do trabalho final de 

redação da tese; 

iii) manteve-se um encadeamento de evidências na tentativa de deixar mais claro as 

origens de qualquer evidência e sua relação com as diversas partes do trabalho, 

citando pontos relevantes do banco de dados como documentos e entrevistas 

específicas, fornecendo informações sobre as circunstâncias reais em que as 
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evidências foram coletadas, além de seguir os procedimentos metodológicos 

propostos para coleta dos dados e relacioná-los com as questões iniciais de estudo. 

Sabendo-se dos problemas e críticas que recaem sobre os estudos de abordagem 

qualitativa e, em especial, sobre a estratégia de pesquisa de estudo de caso que, inclusive, já 

foram expostas anteriormente, é fundamental, para minimizar os problemas e limitações 

enfrentados pelo estudo de caso, tentar seguir, o mais que possível, as orientações e princípios 

que permitam ao pesquisador traçar um caminho metodológico mais confiável, já que os 

trabalhos de natureza científica necessitam de credibilidade e validade para possibilitar ao 

pesquisador maior tranquilidade e segurança em relação às estratégias, técnicas e instrumentos 

de pesquisa selecionados.    

A seguir, realizou-se uma discussão mais detalhada de cada procedimento escolhido para 

esta pesquisa, que orientou a investigação e estruturou o nível de abordagem metodológica deste 

trabalho. Ressalta-se, novamente, a preocupação em tentar manter o equilíbrio e a articulação 

entre os níveis teórico, temáticos e empíricos a partir de uma abordagem predominantemente 

qualitativa e fazendo-se uso de técnicas e/ou instrumentos de pesquisa que dessem sustentação 

a esta abordagem e que fizesse com que a realidade estudada se tornasse mais inteligível 

possível para ajudar na compreensão da relação de determinados grupos sociais, indivíduos e 

instituições com seu espaço de ação a partir de uma perspectiva geográfico-cultural. 

 

 

1.2.1 A Pesquisa Documental  

 

A pesquisa documental constitui-se em uma importante ferramenta de investigação dentro 

das diferentes áreas das ciências sociais e humanas, já que essa fonte de dados pode fornecer 

um grande manancial de informações que ajudam a contextualizar o fenômeno, fato ou evento 

estudado, além de corroborar com detalhes específicos sobre os dados conseguidos a partir de 

outras fontes de pesquisa, complementando, com informações relevantes, a investigação 

científica realizada acerca do objeto de estudo. 
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Reconhece-se as dificuldades para se diferenciar as pesquisas bibliográficas das pesquisas 

documentais14. Dessa maneira, nesta investigação, considera-se como fonte documental aquelas 

que não passaram por nenhum tipo de tratamento científico ou analítico, diferenciando-se, dessa 

forma, das fontes bibliográficas, que remetem a trabalhos de reconhecida natureza científica e 

foram divulgados em meios acadêmicos, corroborando, assim, com o pensamento de Oliveira 

(2007). Nesse sentido, a principal diferença entre uma modalidade de pesquisa e a outra está na 

natureza das fontes, em que a pesquisa bibliográfica está fundamentada no levantamento de 

material científico elaborado por diferentes autores e com objetivos específicos, voltados para 

um público igualmente específico; enquanto que a pesquisa documental fundamenta-se no 

levantamento de diversos documentos considerados não científicos, sem tratamento analítico e 

que foram produzidos e organizados com finalidades diversas (GIL, 1999). 

Na pesquisa documental, o pesquisador tem uma infinidade de fontes de documentos que 

podem ser usadas em sua investigação, o que implica dizer que é necessário classificá-las e 

delimitá-las para melhor entendimento de que fontes documentais serão utilizadas na pesquisa. 

Porém, classificar, hierarquizar ou atribuir valores aos diversos tipos de documentos pode ser 

despótico, correndo-se o risco de se fazer essa classificação de forma arbitrária. Desse modo, 

apresenta-se, de maneira geral, uma das possíveis classificações dos diferentes tipos de fontes 

documentais e, a seguir, aquelas que se julgam relevantes para atender aos propósitos deste 

trabalho. Vale salientar que muitas dessas informações encontravam-se acessíveis não em 

instâncias acadêmicas, mas em paróquias e outros espaços sociais.  

Como essa é uma investigação que usa o estudo de caso como estratégia de pesquisa, 

optou-se por classificar as fontes documentais a partir da junção das ideias de dois estudiosos 

que realizaram trabalhos aprofundados sobre as principais características do estudo de caso e, 

consequentemente, trataram da pesquisa documental, já que essa é uma das mais importantes 

fontes de evidências dessa estratégia de pesquisa.  

Assim, com base nos argumentos de Gil (2009, p. 76) e Yin (2005, p. 112), pode-se 

considerar como fontes os seguintes documentos: correspondências em geral ou documentos 

pessoais como diários, fotos, cartas, memorandos; relatórios escritos de eventos como minutas 

de reuniões, avisos, agendas; documentos internos e administrativos que constam nos arquivos 

                                                 
14 É comum, entre os mais diversos pesquisadores das ciências sociais e humanas, tratar a pesquisa documental 

como sinônimo da pesquisa bibliográfica. Para esclarecer as distinções entre elas, especialmente no que se refere 

à conceituação e natureza das fontes ver Oliveira (2007) e Gil (1999).  
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de instituições como igrejas, órgãos públicos, hospitais, sindicatos, associações científicas, etc.; 

estudos de avaliações formais do mesmo “local” sob estudo; publicações que aparecem em 

jornais e artigos de revistas de massa ou em informativos de determinadas comunidades; 

publicações de organizações ou empresas como prospectos, catálogos de produtos, publicações 

publicitária; documentos disponibilizados pela internet, que podem conter informações 

institucionais relevantes, mas que devem ser analisados com múltiplos cuidados pelo 

pesquisador; e artefatos e traços materiais como utensílios, instrumentos e ferramentas usadas 

no cotidiano de uma determinada realidade.  

Entre esses tantos tipos possíveis de fontes documentais apresentadas acima, identificou-

se, para esta pesquisa, duas fontes fundamentais para aprofundar a investigação empreendida 

aqui:  

a) correspondências gerais e documentos internos e administrativos das instituições 

católicas situadas dentro da área de estudo, oriundos da Secretaria Paroquial da 

Igreja de Nossa Senhora da Purificação de Nazaré e da Secretaria Diocesana da 

Diocese de Amargosa, restringindo a pesquisa aos Livros de Tombos e documentos 

disponibilizados, respectivamente, pela paróquia e pela diocese, além de 

documentos gerais como correspondências, cartas pastorais e termos de visitas 

pastorais que se referem a expansão e fragmentação territorial da Igreja Católica na 

Bahia, encontrados nos Arquivos da Cúria Metropolitana de Salvador (ACMS); 

b) artigos de jornais e revistas, além de fotos e vídeos que tratam da festa de São Roque 

em tempos diversificados, encontrados na Biblioteca Municipal de Nazaré, 

Paroquia de Nossa Senhora da Purificação de Nazaré e arquivos particulares de 

moradores da cidade de Nazaré. 

 

A identificação das fontes documentais está atrelada aos principais problemas desta 

pesquisa, vinculando os documentos investigados a questões associadas à territorialidade da 

Igreja Católica no Recôncavo da Bahia e sua relação com práticas religiosas na festa de São 

Roque, em Nazaré.  

Um dos tipos de documentos considerados de grande relevância para este trabalho são os 

Livros de Tombo da Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Nazaré, onde se encontram 

registrados o histórico da paróquia, seus limites, seus bens, fatos e acontecimentos importantes, 

relação da Igreja com a sociedade, detalhes das festas religiosas, entre tantas outras informações 
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que envolvem a Igreja, a cidade e a sua população. Esse registro era feito pelos padres ou 

secretários eclesiásticos que vivenciavam o cotidiano da paróquia, constituindo-se, assim, uma 

importante fonte documental. No entanto, existem alguns problemas em relação a essas fontes 

de evidências, especialmente em relação ao acesso e leitura desses livros: primeiro porque pode 

ser negado, pela autoridade eclesiástica, o acesso a eles; segundo, porque a sua leitura é 

complexa, pois a caligrafia, em grande parte do documento, é ilegível ou exige grande esforço 

do pesquisador para decifrar o texto (figura 1.2). 

Os Livros de Tombos e documentos disponibilizados pelas secretarias paroquias e a Cúria 

Metropolitana de Salvador trouxeram informações relacionadas à criação da Diocese de 

Amargosa, as ações territoriais da Igreja Católica na Bahia, a história da formação do município 

de Nazaré e as festas religiosas, além de práticas devocionais que estão associadas à 

religiosidade popular. O árduo trabalho para ter acesso e interpretar tal tipo de material colocou 

a pesquisa diante de uma rotina diferenciada, onde o “trabalho de campo” aproximou-se, em 

alguns momentos, do fazer da geografia histórica, apesar de não ter tido a pretensão de ir tão 

longe nessa direção. 

Outra importante fonte documental foram os artigos de jornais. O recolhimento desses 

documentos se deu a partir de jornais e informativos reconhecidos na região e no Estado da 

Bahia, pelo menos na época de sua circulação, para garantir a autenticidade das informações. 

Nesses documentos, conseguiu-se recortes de artigos que tratavam da importância da festa de 

São Roque para a cidade de Nazaré e traziam informações essenciais sobre o crescimento da 

participação popular durante a festa, as principais práticas devocionais dos fies, roteiro da 

procissão, participação de outros grupos religiosos considerados não católicos e modificações 

significativas ocorridas no evento, além de informações sobre a criação da Diocese de 

Amargosa e relação da Igreja com a população da cidade de Nazaré.  
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Figura 1.2 – Trechos do Livro de Tombo 1 

Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Nazaré 

    

 

Fonte: Pesquisa Documental na Secretaria Paroquial da Igreja de Nossa Senhora da Purificação de Nazaré, jul. 

2012. 



60 

 

Depois de se identificar e selecionar os documentos mais relevantes para os propósitos 

desta investigação, passou-se para a análise do conteúdo e interpretação das informações 

contidas nos documentos pesquisados. A análise do conteúdo se constituiu em três fases com 

objetivos distintos:  

i) na primeira fase, o intento era evidenciar, de forma analítica, os registros 

considerados significativos para a pesquisa, destacando os pontos que se julgou 

mais importantes;  

ii) em seguida, na segunda fase, o objetivo foi o de construir um conjunto de 

informações relacionadas apenas à temática proposta para estudo no intuito de 

possibilitar uma análise mais aprofundada;   

iii) por fim, na terceira fase, a finalidade era selecionar documentos para citação15 e 

produzir textos interpretativos sobre o que foi analisado correlacionando-os com 

as informações e dados de outras fontes de pesquisa.  

 

Essas fases de análise do conteúdo não se deram de maneira divisada e estanques, como 

se imaginava inicialmente; na verdade, tornaram-se interdependentes, pois, muitas vezes, houve 

a necessidade de se recorrer ao que já se tinha feito anteriormente para melhor compreensão do 

que se estava analisando no momento. 

Todos os documentos selecionados para o estudo e análise foram digitalizados, 

organizados e reunidos em um banco de dados para facilitar a manutenção do encadeamento de 

evidências e a recuperação das informações e dados obtidos e, dessa forma, possibilitar 

eventuais inspeções ou reinterpretações das análises realizadas, permitindo o acesso direto à 

fonte documental utilizada, além de servir como base comprobatória, garantindo, assim, maior 

confiabilidade e credibilidade à pesquisa. 

 

 

 

                                                 
15 Os textos dos documentos consultados para esta pesquisa foram transcritos exatamente como estão registrados 

nos exemplares examinados. Essa opção foi assumida em todas as citações desses documentos que aparecem no 

trabalho. 
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1.2.2 A Observação  

 

A observação é uma ferramenta de pesquisa que permite uma aproximação mais direta 

entre o pesquisador e seu objeto de estudo, possibilitando a obtenção de informações a partir 

do contato real e imediato com a realidade que se pretende estudar e dentro de seu contexto. 

Para Marconi e Lakatos (2007, p. 192-193), 

A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e 

utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não 

consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos 

que se desejam estudar. [...] 

A observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de 

objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam 

seu comportamento. Desempenha papel importante nos processos 

observacionais, no contexto da descoberta, e obriga o investigador a um 

contato mais direto com a realidade. É o ponto de partida da investigação 

social. 

Segundo Gil (2009, p. 71), a observação “representa uma das mais importantes estratégias 

para obtenção de dados na investigação científica” e, apesar de nos estudos de caso ela está 

sempre associada a outros procedimentos metodológicos, constitui-se “procedimento essencial 

na maioria desses estudos, pois é mediante a observação que o pesquisador entra em contato 

direto com o fenômeno que está sendo estudado”. Além do mais, para Arborio e Fornier (2010), 

o ato de observar consiste numa prática social, antes de ser próprio de um método cientifico, o 

que nos conduz ao envolvimento subjetivo do pesquisador na escolha do tema e durante a 

realização do trabalho. 

Nas pesquisas qualitativas, em especial nas pesquisas que usam como estratégias o estudo 

de caso, realizadas no âmbito das ciências sociais e humanas, a observação adquire uma 

relevante função e pode ser realizada em várias modalidades.  

Para Yin (2005, 119-123) a observação pode ser direta ou participante: 

i) A observação direta fornece informações úteis acerca do fenômeno estudado, já 

que, no estudo de caso, parte-se do princípio de que os fenômenos investigados 

não são apenas históricos, são contemporâneos e, dessa forma, o pesquisador vai 

encontrar disponível para observação alguns traços de comportamento dos 

sujeitos envolvidos com o fenômeno estudado, além de condições ambientais, 

dos locais escolhidos para estudo que podem ser relevantes. Nesse tipo de 

observação pode haver variações nos tipos de atividades, como atividades 
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formais, onde se segue um protocolo de observação sistematizada; e como 

atividades informais, onde as observações são realizadas de maneira mais 

espontâneas.  

ii) A observação participante se caracteriza como uma modalidade especial de 

observação na qual o pesquisador não é apenas um observador passivo, pelo 

contrário, ele assume, dentro do estudo de caso, determinadas funções que estão 

associadas ao seu objeto de estudo e participa, de fato, dos eventos relacionados 

a ele, estabelecendo, assim, interações sociais dentro de uma determinada 

comunidade ou grupo, criando a oportunidade de perceber a realidade estudada 

a partir do ponto de vista dos sujeitos que vivenciam o fenômeno no seu 

cotidiano. 

 

Nessa mesma perspectiva, com algumas poucas variações, Gil (2009, 71-76) define três 

modalidades de observação em função de seu grau de estruturação e a partir da participação do 

pesquisador: i) a observação espontânea, em que o pesquisador se torna um expectador e 

observa os fatos relacionados ao fenômeno estudado de maneira espontânea ou informal; ii) a 

observação sistemática, que sugere um plano previamente elaborado, identificando os 

principais aspectos que devem ser observados na realidade estudada; iii) e a observação 

participante, na qual o observador participa efetivamente da vida da comunidade, da 

organização ou do grupo em que é realizada a pesquisa e/ou de eventos relacionados ao 

fenômeno estudado. 

Percebe-se a associação entre as modalidades de observação definidas pelos dois autores 

em tela. A observação espontânea pode ser relacionada à observação direta informal, enquanto 

que a observação sistemática tem semelhanças com a observação direta formal. Quanto à 

observação participante, os dois autores a definem de forma análoga, apresentando aspectos 

semelhantes. 

Nesta investigação, optou-se pela observação direta, sendo que, em alguns momentos, 

utilizou-se recursos da observação participante numa tentativa de perceber, de forma mais 

aprofundada e real possível, algumas evidências, atitudes e comportamentos a partir do ponto 

de vista daqueles que vivenciam o fenômeno estudado. Todavia, é necessário esclarecer que o 

uso de alguns pressupostos da observação participante se restringiu à festa de São Roque, em 

Nazaré, realizada em agosto de 2013.  



63 

 

A observação direta, de forma geral, delineou-se de maneira mais espontânea ou informal, 

no entanto, também se utilizou de alguns procedimentos da observação sistemática ou formal, 

já que se definiu previamente alguns aspectos a serem observados na realidade estudada, 

estabelecendo, assim, certo controle sobre o que se deveria observar; no entanto, isso não 

ocorreu de maneira rígida e inflexível. 

A observação direta foi realizada na cidade de Nazaré, nos meses de janeiro/fevereiro, 

agosto e dezembro do ano de 2012 e agosto de 2013, além do período de realização da Semana 

Santa nos dois anos citados. Esses períodos foram definidos porque coincidem com momentos 

importantes para a população católica de Nazaré: entre o final de janeiro e início de fevereiro 

ocorre a festa da padroeira – Nossa Senhora da Purificação de Nazaré; a Semana Santa é um 

dos períodos mais importantes do calendário litúrgico da Igreja Católica;  em agosto, ocorre a 

maior festa religiosa da cidade e que se constituiu no principal fenômeno a ser observado – a 

festa de São Roque –; em dezembro, acontece outra festa religiosa tradicional em Nazaré, a 

festa de Nossa Senhora da Conceição. Mister revelar que o envolvimento do pesquisador com 

a festa de São Roque data do ano de 2002, o que influenciou na escolha do trabalho e na 

possibilidade de orientar o olhar tanto para aspectos já conhecidos como em busca de novas 

ocorrências. 

A pretensão era de observar o cotidiano de práticas da religiosidade popular durante as 

principais festas religiosas ocorridas na cidade de Nazaré e sua relação com a Igreja Católica 

local. Essa observação revelou os limites tênues entre práticas religiosas do catolicismo popular 

e das religiosidades afro-brasileiras. A observação, ainda, foi seguida de um processo de 

organização, análise e interpretação dos dados e informações que foram coletadas no campo 

durante a realização desse procedimento metodológico. 

Com exceção da festa de São Roque em agosto de 2013, todas as visitas feitas à Nazaré 

para realizar a observação direta de forma espontânea ou informal aconteceram com o intuito 

de conhecer melhor o fenômeno estudado e aproximar, sem provocar estranhamento, o 

pesquisador dos sujeitos envolvidos com o objeto de estudo. Nesse sentido, a ida a campo nos 

meses de janeiro/fevereiro, abril, agosto e dezembro de 2012, além de março de 2013, teve o 

objetivo de observar: a festa religiosa dedicada a Nossa Senhora da Purificação de Nazaré e de 

Nossa Senhora da Conceição; o cotidiano da Semana Santa em Nazaré; e, principalmente, a 

festa de São Roque. Essas visitas também serviram para estabelecer conversas e contatos com 

o padre da Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Nazaré, com pessoas que participam 
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das principais festas religiosas do município e que ajudam na organização desses eventos 

religiosos. 

Houve uma preocupação muito grande, nesses momentos, em não determinar quais 

elementos ou características deveriam ser observados, para não se criar pré-conceitos em 

relação aos fatos observados. Mas, da mesma forma, a preocupação se estendeu à atenção que 

deveria ser dada a tudo que ocorria e estava associado ao objeto de estudo durante o período de 

observação, definindo-se algumas características ou aspectos que deveriam ser observados, 

como: a participação institucional da Igreja nos eventos religiosos, suas ações e atividades; 

participação das pessoas, seus comportamentos e atitudes; relacionamento entre os sujeitos 

envolvidos com as festas religiosas e a Igreja Católica; papéis desempenhados por esses sujeitos 

e a instituição religiosa; significados das práticas religiosas para aqueles que vivenciam as 

festas; características dos locais e percursos dos eventos religiosos; interação dos sujeitos com 

esses locais e experiências das pessoas com o espaço da festa; e temporalidade dos eventos. No 

entanto, essa sistematização do que se pretendia observar não se delineou de forma rígida, 

considerando-se, dessa forma, outras situações que poderiam estar relacionadas ao fenômeno 

observado e, portanto, poderiam interessar ao estudo. 

A intenção inicial foi de descrever tudo que pudesse ser observado e estivesse relacionado 

de alguma maneira ao objeto de estudo, registrando na caderneta de campo os fatos observados 

e considerados relevantes, além de tirar fotos e gravar pequenos vídeos que pudessem ajudar 

na descrição aprofundada do fenômeno estudado e contribuir para sua posterior análise e 

interpretação. 

Apesar da subjetividade implícita na definição da observação espontânea ou informal 

como procedimento de pesquisa, o que pode, aparentemente, comprometer a confiabilidade dos 

fatos observados, esse tipo de procedimento foi adotado para fornecer uma visão mais ampla 

acerca daquilo que se pretende estudar, tornando mais inteligível o objeto de estudo, já que a 

observação foi feita dentro de seu contexto, contribuindo, desse modo, para uma compreensão 

mais geral de seus principais aspectos. 

A observação pretendida neste trabalho requer, ainda, um acurado exercício de percepção 

para ajudar a evidenciar, de forma significativa, os fatos observáveis considerados mais 

importantes. Para Tuan (1980), a percepção, que está vinculada à sensibilidade das pessoas, 

pode ser um dos mais importantes instrumentos para compreender, interpretar, analisar, estudar 

ou explicar determinados fenômenos sociais, e para conseguir alcançar essa percepção todos os 
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sentidos devem ser usados, não apenas o da visão, o que significa dizer que o observador não 

pode ser apenas um expectador, ele deve envolver-se com a cena, fazer parte dela, interagir com 

os sujeitos envolvidos, já que esses são fatores indispensáveis para tentar compreender alguns 

fenômenos, principalmente aqueles que envolvem experiências subjetivas do homem com o 

espaço. Desse modo, é fundamental entender que, na observação, é preciso também escutar os 

sons, sentir os cheiros e sabores que circundam e contextualizam o fenômeno, além de tentar 

notar as formas, dimensões, densidades, enfim a “atmosfera” que envolve o ambiente da 

realidade estudada.  

Assim, em agosto de 2013, durante a festa de São Roque, na tentativa de envolver-se 

diretamente com a festa e os grupos sociorreligiosos que participam dela, a observação foi 

realizada utilizando-se algumas estratégias da observação participante. Fala-se aqui em 

“algumas estratégias” porque se reconhece que a observação participante não foi realizada de 

forma intensa e real em todos os seus sentidos, como indicam Gil (2009) e Yin (2005), embora 

o propósito principal fosse alcançado, com algumas limitações, é claro. 

Esse tipo de observação, em que o pesquisador se envolve mais com o fenômeno 

estudado, teve a finalidade de se perceber alguns significados e representações da espacialidade 

de práticas da religiosidade popular de maneira mais real e contextualizada, tentando 

experienciar, junto com os sujeitos que vivenciam e participam da festa de São Roque, algumas 

de suas práticas religiosas e também não religiosas, entendendo que “a experiência implica a 

capacidade de aprender a partir da própria vivência” (TUAN, 1983, p. 10). 

Nessa fase da observação, a visita a cidade de Nazaré ocorreu de forma ininterrupta, 

fixando-se na cidade entre os dias 03 e 20 de agosto de 2013, sendo que a festa de São Roque 

acontece, anualmente, dos dias 07 a 16 de agosto. Esse período foi estabelecido para 

acompanhar e vivenciar o cotidiano da cidade nos momentos de preparação e realização da 

festa, além de tentar perceber como a cidade e as pessoas envolvidas com o fenômeno reagem 

ao tempo imediato do pós-festa. 

Nesse período, participou-se de todos os eventos públicos relacionados à festa de São 

Roque, experienciando o fenômeno da maneira mais completa possível: assistindo a todas as 

missas da novena; acompanhando as procissões; participando da lavagem; assistindo algumas 

cerimônias nos terreiros de candomblé e umbanda da cidade; frequentando as barracas que se 

montam durante o evento; realizando, junto com os grupos sociorreligiosos, algumas de suas 

principais práticas religiosas (como acompanhar a procissão a pé e descalço); conversando com 



66 

 

as pessoas sobre suas experiências e motivações relacionadas à devoção a São Roque, às 

homenagens a Obaluaê e à vivência da festa. 

Essa experiência foi fundamental para compreender melhor os significados das práticas 

religiosas, da importância de alguns lugares para essas práticas e da relação da Igreja com a 

religiosidade popular, permitindo observar o fenômeno estudado de “dentro”, a partir do 

contexto e das espacialidades da festa, das vivências e comportamentos das pessoas, além de 

contribuir para perceber o cotidiano de uma cidade e de sua população em um tempo diferente 

do comum, o tempo sagrado, o tempo da festa. 

 

 

1.2.3 As Entrevistas – Fontes Orais  

 

As entrevistas são uma das mais importantes fontes de informação no âmbito das ciências 

sociais e humanas, especialmente nas pesquisas desenvolvidas a partir de abordagens 

qualitativas, além de serem bastante utilizadas nos estudos de caso, já que elas podem fornecer 

informações essenciais para a investigação a partir das percepções e interpretações dos sujeitos 

envolvidos com o objeto de estudo (GIL, 2009; MARCONI e LAKATOS, 2007; YIN, 2005).  

Neste estudo, as entrevistas foram tratadas como fontes orais, recorrendo-se, dessa forma, 

a alguns procedimentos, técnicas, estratégias ou métodos da história oral, por entender que o 

tema abordado aqui merece aprofundamento e, portanto, não se deveria desenvolver as 

entrevistas de maneira rígida, inflexível, tecnicista, seguindo roteiros pré-estabelecidos de 

manuais de pesquisas científicas, mesmo sabendo que esses manuais trazem discussões 

relevantes sobre essa abordagem. 

Nesse sentido, a tentativa foi de mergulhar no universo metodológico de cientistas sociais 

que usam as fontes orais em suas pesquisas e, a partir daí, fazer emergir alguns pontos que 

contribuíssem para revelar, de maneira mais contextualizada, aprofundada e humana possível, 

aspectos desconhecidos e/ou inexplorados do objeto de estudo investigado, acreditando que as 

fontes orais são fundamentais para auxiliar nesse intento. 

Existe, atualmente, um grande crescimento de estudos no campo da história oral e um 

acirrado debate envolvendo esse campo que abrange suas dimensões técnicas, metodológicas e 
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teóricas, abordando aspectos essenciais como a conexão ou distinção entre fonte documental e 

fontes orais, relação entre história e memória, conceitos e estilos de investigação em história 

oral, legitimidade científica da história oral, tipos e realização de entrevistas, transcrição e 

textualização, relações entre a história oral e a escrita, organização de arquivos, documentos e 

acervos orais, interrelações da história oral e a história do tempo presente, entre outros 

(AMADO e FERREIRA, 2001; DELGADO, 2006; LE GOFF, 1992; MEIHY, 2005; MEIHY 

e HOLANDA, 2007). No entanto, essa é uma discussão que não se pretende realizar e 

aprofundar neste trabalho. Apenas alguns aspectos que envolvem o campo da história oral serão 

abordados, principalmente aqueles relacionados ao desenvolvimento das entrevistas. 

O uso da expressão história oral pode causar estranhamento em uma pesquisa de cunho 

geográfico, especialmente porque esse termo parece enquadrado em uma área do conhecimento 

específico, a História. Para Meihy e Holanda (2007, p. 64) muitos “intelectuais, como 

sociólogo, antropólogos, jornalistas, etnólogos, geógrafos, que, ao trabalhar com pressupostos 

da história oral, sentem-se constrangidos diante da dependência pouco explicitada em sua 

relação com a disciplina História”, mas, isso, “paradoxalmente, não tem motivado 

questionamentos diligentes a quantos se sentem afrontados pela designação que é, no mínimo, 

imprópria”. 

A história oral, enquanto método, não é exclusividade dos historiadores, já que “a história 

oral constitui-se pela confluência multidisciplinar; tal como uma encruzilhada de caminhos, a 

história oral é um ponto de contato e intercâmbio entre a história e as demais ciências sociais e 

do comportamento [...]” (LOZANO, 2001, p. 19). Além da história, outras ciências sociais e 

humanas, como a sociologia, antropologia, psicologia, geografia, trabalham com os 

pressupostos da história oral, principalmente quando esses pressupostos estão relacionados aos 

propósitos de seu trabalho e ajudam a esclarecer e/ou aproximar-se das respostas de algumas 

questões da pesquisa.  

Amado e Ferreira (2001) discutem três principais posturas sobre o status da história oral: 

a primeira trata a história oral como uma técnica, que se preocupa com o registro, transcrições 

e conservação das entrevistas, além do aparato tecnológico que as cercam; a segunda postura 

considera a história oral como uma disciplina,  concebendo-a como uma área de estudo que tem 

objeto próprio e capacidade de produzir conhecimento teórico para solucionar problemas 

surgidos na prática, conferindo a ela um conjunto próprio de conceitos e de procedimentos 

metodológicos específicos; e a terceira postura vê a história oral como metodologia, podendo 
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estabelecer e ordenar procedimentos de trabalhos, relacionar teoria e prática, formular 

perguntas, mas sem oferecer as respostas, já que as soluções e explicações cabem ao campo 

teórico das ciências.  

Apesar de se destacar e reconhecer a grande importância da história oral como método, 

neste trabalho, especificamente, utiliza-se os pressupostos metodológicos da história oral no 

que diz respeito ao uso das entrevistas, que são definidas aqui, também, como fontes orais. Não 

se faz confusão, no entanto, entre história oral e entrevista. Tem-se consciência, neste trabalho 

que 

Entrevistas são diálogos efetuados para instruir temas ou argumentos 

nebulosos ou informativos e seu alcance muitas vezes se esgota nisso. História 

oral é um processo de registro de experiências que se organizam em projetos 

que visam a formular um entendimento de determinada situação na vivência 

social. Enquanto a entrevista subsidia outros tipos de documentos, no caso da 

história oral o que se pretende é a centralização das narrativas que se 

constituem, desde sua concepção, em objeto central das atenções (MEIHY; 

HOLANDA, 2007, p. 64) 

 Considera-se que as entrevistas não se constituem meros argumentos informativos, pois 

são fundamentais nas pesquisas realizadas nas ciências sociais e humanas; embora, enquanto 

fontes orais, não centralizem exclusivamente os esforços metodológicos dessa investigação. 

Assim, existem outras fontes de evidências, como a pesquisa documental e a observação, que 

estruturam os procedimentos metodológicos deste trabalho; porém existe uma preocupação 

especial com uso e a forma das entrevistas, recorrendo-se a métodos da história oral para tentar 

explorar as narrativas dos sujeitos sociais relevantes com todos os seus detalhes. 

As entrevistas ou fontes orais são consideradas essenciais para o desenvolvimento desta 

investigação, pois atendem algumas necessidades específicas que são fundamentais, como a 

compreensão da relação entre as experiências humanas de práticas religiosas e o espaço/tempo 

em que elas ocorrem. 

É importante deixar claro, ainda, que não se concebe, aqui, a história oral como simples 

técnica, ela é muito mais do que isso, pois possui fundamentos metodológicos científicos. A 

opção por utilizar seus pressupostos referentes aos procedimentos metodológicos está 

relacionado ao uso da entrevista (associada aqui a fonte oral) de maneira mais cuidadosa, 

possibilitando criar um caminho que, de fato, consiga aproximar o pesquisador da realidade 

estudada, especialmente no que diz respeito às vivências, experiências e comportamentos dos 

sujeitos em relação à espacialidade e significados de suas práticas religiosas.   
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Segundo Delgado (2006, p. 20-23), os principais trabalhos que se referem aos 

procedimentos da história oral destacam dois tipos de entrevistas como os utilizados com maior 

frequência em pesquisas que produzem fontes orais – depoimentos de história de vida e 

entrevistas temáticas: i) os depoimentos de história de vida constituem-se por narrativas e 

depoimentos aprofundados que objetivam reconstituir a trajetória de vida de determinado 

indivíduo e, ainda, são consideradas fontes importantes para a reconstituição de ambientes, 

modos de vida e costumes de diferentes naturezas em épocas distintas; ii) as entrevistas 

temáticas referem-se a discussões em torno de processos, fenômeno ou assunto específico, 

baseado em experiências vividas ou testemunhadas pelos entrevistados, que podem fornecer 

informações, versões e interpretações sobre determinados temas considerados centrais no 

desenvolvimento da pesquisa.   Além desses dois, o autor em tela identifica uma terceira forma 

de entrevista que vem crescendo nos trabalhos que usam a história oral como método: a 

entrevista de trajetória de vida, que, resumidamente, são mais sucintas e menos detalhadas que 

os depoimentos de história de vida, mas que ainda não se constitui como um procedimento 

consolidado.  

 Meihy e Holanda (2007, 33-42) também identificam três gêneros de entrevistas em 

história oral: história oral de vida, história oral temática – que se aproximam muito dos 

depoimentos de história de vida e das entrevistas temáticas discutidas acima – e tradição oral, 

que “não se limita apenas a entrevista [...], trabalha com o pressuposto do reconhecimento do 

outro em suas possibilidades mais dilatadas” (p. 40), tendo como base a observação, vivência 

com determinados grupos sociais e o trabalho com elementos da memória coletiva, 

demandando pesquisas mais aprofundadas sobre a realidade estudada. 

Este trabalho se limita ao uso das entrevistas temáticas, que buscam elementos, 

informações e interpretações sobre um tema específico e que, nesse caso, está associado à 

relação da territorialidade da Igreja Católica e as práticas da religiosidade popular no 

Recôncavo da Bahia. Essas entrevistas foram realizadas a partir de métodos da história oral, 

especificamente no que se refere ao trabalho com as fontes orais. 

Uma das principais etapas referente à dinâmica das entrevistas está vinculada à seleção e 

definição dos sujeitos potenciais que devem ser entrevistados. Essa seleção ou escolha se refere, 

também, ao número de entrevistados. No entanto, como esta é uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, as entrevistas não tiveram como objetivo a busca de dados quantificáveis, pelo 

contrário, as entrevistas foram realizadas com a finalidade de obtenção de informações e 
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interpretações de sujeitos a partir de suas experiências e vivências relacionadas ao objeto de 

estudo. Nesse sentido, a quantidade de entrevistados “deve ser tal que acumule uma quantidade 

de material que permita comparações, a fim de se destacarem conteúdos divergentes e 

convergentes” (DELGADO, 2006, p. 25). Por outro lado, as próprias limitações de um 

pesquisador em trabalho solo, além da distância Recife – Recôncavo, influenciaram nas 

possibilidades de se ampliar o número de pessoas acessadas. 

A seleção/definição dos sujeitos relevantes para as entrevistas e que compuseram as 

fontes orais deste trabalho se deu a partir da observação, das conversas informais com 

moradores da cidade de Nazaré e Amargosa e da pesquisa documental que indicaram agentes 

essenciais para ajudar a elucidar algumas questões de pesquisa e a desvelar significados e 

importâncias de práticas da religiosidade popular, da ação territorial da Igreja Católica e da 

espacialidade das festas religiosas no Recôncavo da Bahia. 

Assim, foram entrevistadas dezenove sujeitos sociais16, entre eles pessoas que ocupam 

posições de destaque dentro de um determinado sistema religioso como Bispos e Padres 

(religião Católica), e Ialorixás/Babalorixás e Médiuns Videntes (religiões afro-brasileiras como 

o Candomblé e a Umbanda); moradores da cidade de Nazaré; pessoas que estão envolvidas com 

a organização das festas religiosas; e pessoas que participam e vivenciam a festa de São Roque. 

Sabendo-se que o sucesso ou fracasso da entrevista depende muito da relação entre o 

entrevistado e o entrevistador, estabeleceu-se o contado preliminar com os sujeitos selecionados 

para as entrevistas, pois “é indispensável criar uma relação de confiança entre informante e 

entrevistador” (TOURTIER-BONAZZI, 2001, p. 234) e, para isso, é necessário conversar 

informalmente com os entrevistados sobre o trabalho a ser realizado e sobre a importância de 

sua participação e contribuição para a concretização da pesquisa. Se for possível, para 

estabelecer essa relação de confiança, esse primeiro contato pode ser feito através de amigos 

comuns entre o pesquisador e o informante. Na maioria dos casos, essa foi a estratégia usada 

para aproximar o pesquisador do entrevistado e criar, na medida do possível, uma relação de 

confiança entre as partes. 

No entanto, em alguns casos, essa relação de confiança teve que ser construída a partir de 

um longo processo de aproximação e conversas demoradas sobre os propósitos do trabalho. Um 

dos entrevistados, por exemplo, só autorizou a gravação da entrevista e sua utilização nesta tese 

                                                 
16 Todos os sujeitos entrevistados encontram-se relacionados no final deste trabalho, no subtítulo Fontes Orais. 



71 

 

doutoral depois das várias visitas a sua biblioteca em uma escola particular da cidade de Nazaré 

para pesquisa documental e das longas conversas informais sobre as festas religiosas e a história 

da cidade, assunto que lhe desperta muito interesse. Só depois de perceber a seriedade deste 

trabalho e criar, de fato, confiança no pesquisador, é que o entrevistado autorizou a gravação 

da conversa. 

Os roteiros das entrevistas17 foram preparados levando-se em consideração os sujeitos 

entrevistados, contendo algumas questões gerais relacionadas aos propósitos da pesquisa e 

abordadas com todos os informantes, e algumas perguntas específicas, direcionadas apenas a 

alguns sujeitos e as suas experiências em relação ao objeto de estudo.  

Apesar de se ter um roteiro definido, que deveria nortear a entrevista, ele não foi 

elaborado com rigidez e questões precisas para prender e direcionar o entrevistado 

exclusivamente para os problemas da pesquisa; mas, sim, para não deixá-lo afastar-se 

demasiadamente dos temas de pesquisa. Inclusive, foi considerado o discurso próprio produzido 

pelo entrevistado e, em muitos casos, o roteiro de perguntas foi modificado, pois era flexível, 

ampliando-se a pauta proposta inicialmente e adaptando-se o processo da entrevista às novas 

questões que surgiam no decorrer da conversa e que o pesquisador julgava importante, o que 

possibilitou melhor compreensão daquilo que se objetivava com as entrevistas; isto é, a 

maleabilidade das situações de interlocução correspondeu a um protocolo de pesquisa pré-

definido, de modo a não colocar em risco os objetivos do pesquisador. 

A realização da entrevista é a etapa essencial no processo de produção da fonte oral. É 

nessa etapa que se concretiza a entrevista para a qual convergem os esforços iniciais daquilo 

que foi preparado e planejado sobre o que a conversa gravada poderia produzir e, desse modo, 

contribuir com o avanço da pesquisa. Nesse sentido, o local da entrevista, o aparato técnico 

utilizado, o tempo de duração, a elaboração das perguntas, a condução do diálogo, o respeito e 

cuidados com os entrevistados são algumas das preocupações que devem ser observadas no 

processo de entrevista por parte do pesquisador. 

Com o intuito de deixar mais à vontade os informantes, os locais das entrevistas foram 

definidos pelos entrevistados. Porém, para desenvolver a entrevista com as melhores condições 

possíveis, foi observado o ambiente em que seria estabelecido à conversa. Assim, se propôs, 

em poucos casos, a mudança de local, que se limitava à mudança de cômodo onde se daria a 

                                                 
17 Ver Apêndices A, B, C e D. 
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realização da entrevista. Isso, apenas para prevenir interrupções frequentes ou barulhos 

excessivos que poderiam comprometer a qualidade da gravação. 

A duração de cada entrevista não foi fixada e seguiu a dinâmica da conversa, já que foi 

dado, aos entrevistados, liberdade para desenvolver seu discurso a partir de pontos centrais que 

nortearam o encontro, para não se perder o foco temático. As gravações foram realizadas a 

partir da autorização do entrevistado, seguidas de anotações no caderno de campo de pontos 

significativos e que mereciam maior aprofundamento ou esclarecimentos em outros momentos 

ou a partir de outras fontes. 

O diálogo estabelecido respeitou as limitações de cada entrevistado e foi desenvolvido de 

forma consistente e o mais objetivamente possível, a partir de perguntas que estimulassem as 

respostas sem pressionar o informante de nenhuma forma e potencializasse sua espontaneidade. 

Claro que existiram alguns momentos delicados no desenvolvimento dos diálogos, 

especialmente em relação a perguntas mais complexas; mas, sutilmente, essas perguntas, 

quando consideradas essenciais para o trabalho, foram reformuladas e colocadas novamente em 

pauta. No entanto, quando isso era feito e percebia-se a dificuldade ou resistência do 

entrevistado em tratar de um assunto específico, mesmo que lançado de formas diferentes, 

adotou-se o cuidado necessário que se deve ter em relação ao entrevistado, respeitando sua 

vontade. 

Na realização das entrevistas, além do que era dito e gravado, atentou-se para outros 

elementos que compõem o discurso, pois, segundo Voldman (2001, p. 39), o pesquisador na 

realização e análise de uma entrevista não deve se ater, apenas, às interpretações das mensagens 

faladas, comunicadas, mas também deve “saber que o não-dito, a hesitação, o silêncio, a 

repetição desnecessária, o lapso, a divagação e a associação são elementos integrantes e até 

estruturantes do discurso e do relato”, fazendo parte de seus interstícios e, portanto, devem ser 

levados em consideração, até porque podem revelar evidências subtendidas sobre determinados 

fenômenos. 

Logo após a realização das entrevistas procedeu-se ao processo de transcrição. Para 

Meihy e Holanda (2007, p. 133), a transcrição “é uma mutação, ‘ação transformada, ação 

recriada’ de uma coisa em outra, de algo que, sendo de um estado da natureza, se torna outro 

[...]. Nesse sentido, aplica-se à prática da transformação do oral no escrito [...]”. Na passagem 

da versão oral de uma entrevista para a sua versão escrita, ou seja, a sua transcrição, deve-se 

buscar uma fidelidade com o que foi dito e tentar incorporar elementos presentes durante aquilo 
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que foi falado, como gestos, silêncios, emoções, hesitações, pois é evidente que na transcrição 

vão haver variantes, vão perder-se algumas características que estruturam a fala, e, portanto, 

deve-se ter uma preocupação em reproduzir o discurso com clareza e em todos os seus sentidos.  

Neste trabalho, as transcrições das entrevistas foram feitas de forma literal, mantendo-se, 

na medida do possível, uma fidelidade com o que foi dito e com os elementos que estruturam a 

fala18. No entanto, o uso de fragmentos das entrevistas no corpo da tese foi feita de forma que 

as palavras repetidas e com erros gramaticais fossem ajustadas para se obter um texto mais 

inteligível; porém, deve-se deixar explícito que houve uma preocupação em se manter a 

narrativa e seus significados para não comprometer o conteúdo da mensagem no conjunto do 

texto.   

É importante ressaltar, ainda, que depois de se fazer a transcrição literal ou absoluta 

daquilo que foi dito na entrevista, o texto produzido foi submetido ao entrevistado para 

conferência e eventuais complementos e correção e para que fosse dada a autorização ou cessão 

de uso que define a legalidade da entrevista e a qualidade do texto final (MEIHY; HOLANDA, 

2007). Assim, essas orientações foram observadas para garantir maior validade e qualidade aos 

resultados e usos das entrevistas. 

Os procedimentos de análises das entrevistas estão vinculados às principais questões de 

pesquisa e pretende confrontar e cruzar as informações e interpretações dos entrevistados sobre 

determinados assuntos específicos abordados na conversa entre o pesquisador e os informantes 

procurando os pontos de interseção, além de tentar estabelecer um diálogo entre as fontes orais 

e outras fontes de evidências. Para Delgado (2006, p. 29), 

O maior desafio da análise das entrevistas consiste no fato de, valendo-se de 

depoimentos individuais e, por decorrência, singulares, construir evidências e 

estabelecer correlações e análises comparativas que possam contribuir para 

que os objetivos da pesquisa sejam alcançados da melhor forma possível. 

Nesse sentido, para conseguir atender os propósitos deste trabalho, é fundamental 

organizar o conjunto das entrevistas realizadas e analisá-las a partir de seus conteúdos 

temáticos, buscando compreender em profundidade as especificidades de cada entrevista e 

                                                 
18 Para tanto, seguiu-se algumas regras propostas por Voldman (2001, p. 239-240): as dúvidas, os silêncios, as 

rupturas sintáticas foram representadas por reticências; as pessoas citadas foram designadas por iniciais para se 

manter a discrição; o grifo foi utilizado para anotações, como, por exemplo, risos; as palavras usadas com forte 

entonação foram grafadas com letras maiúsculas (o autor sugere a grafia em negrito para a forte entonação, mas 

como se utilizou o negrito para destacar passagens consideradas mais relevantes, houve uma variação dessa 

orientação, o que, do ponto de vista do pesquisador, não compromete a compreensão da fala do entrevistado). 
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comparar as interpretações obtidas nas diversas versões produzidas pelos entrevistados, 

cruzando as informações essenciais com outros tipos de fontes. 

 

 

1.3 FORMULÁRIOS DE PERGUNTAS E OS DADOS ESTATÍSTICOS 

 

Este trabalho apresenta, metodologicamente, uma abordagem globalmente qualitativa. 

No entanto, com o objetivo de complementar as informações obtidas com o estudo de caso e se 

ter uma visão mais geral da população relacionada com o objeto de estudo, utilizou-se 

instrumentos de pesquisas considerados de cunho quantitativo, como análises de dados do 

CERIS (2012) e Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, sobre a população da cidade 

de Nazaré, além da aplicação de formulários de perguntas com pessoas que participaram da 

festa de São Roque, em Nazaré, nos anos de 2012 (formulário teste) e 2013 (formulário 

definitivo). 

O formulário de perguntas se assemelha em muito ao questionário, diferenciando-se, 

principalmente, na forma de aplicação. Para Marconi e Lakatos (2007, p. 203), o “questionário 

é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador” e o formulário de 

perguntas se constitui em um instrumento de pesquisa “cujo sistema de coleta de dados consiste 

em obter informações diretamente do entrevistado” (p. 214).  Assim, no formulário de 

perguntas, as respostas do conjunto de questões propostas são preenchidas pelo entrevistador 

no contato direto com os entrevistados. 

Durante a realização da técnica, todavia, constatou-se a necessidade do apoio de mais 

pessoas, devidamente acompanhadas pelo pesquisador, a fim de conceder uma maior 

efetividade e celeridade ao procedimento. Desse modo, o formulário de perguntas foi aplicado 

junto aos participantes da festa de São Roque, em Nazaré – BA, por uma equipe formada por 

cinco colaboradores e um coordenador, que se preocuparam com a obtenção de dados mais 

generalizados sobre a população que frequenta a festa e sobre as especificidades de suas 

experiências e práticas religiosas (ver figura 1.3). Como a população-alvo era aquela que 

participa da festa, optou-se pelo formulário de perguntas, porque esse instrumento garantiria a 

sua aplicação e retorno imediato, ou seja, no momento em que ocorre a festa de São Roque. Se 
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fosse entregue um questionário para os participantes da festa e pedido que eles devolvessem 

depois de seu preenchimento, poderia se correr o risco de sua devolução ser menor que o 

número pretendido, muitas perguntas poderiam voltar sem respostas, as pessoas com 

dificuldade de leitura ou analfabetas não responderiam; além do que, o formulário de perguntas 

é mais flexível no que diz respeito à orientação do informante e às necessidades e dificuldades 

encontradas nas diversas situações com as quais o entrevistado pode se deparar. 

Figura 1.3 – Aplicação dos Formulários de Perguntas 

Festa de São Roque – Nazaré, BA (2013) 

 

 

Foto: Antonio Andrade Mota, ago. 2013 

 

Umas das principais dificuldades encontradas na aplicação do formulário de perguntas 

foi a definição do tamanho da amostra, já que não existem dados precisos sobre o universo total 

de participantes na festa de São Roque que ocorre anualmente em Nazaré. Assim, para estimar 

a quantidade de pessoas que participaram da festa nos anos de 2010 a 2012 e definir o tamanho 

da amostra, buscou-se informações junto à Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de 

Nazaré, à Prefeitura Municipal de Nazaré, aos organizadores da festa de São Roque, e à Polícia 

Militar do Estado da Bahia. Todos foram enfáticos em dizer que o número de participantes 
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durante os nove dias de festa ultrapassava 10 mil pessoas e que a procissão de São Roque 

concentrava o maior número dos participantes. 

Assim, com um universo estimado em pouco mais de 10 mil pessoas, a amostragem foi 

definida de forma não-probabilística aleatória, e a quantidade de unidades amostrais para a 

aplicação dos formulários de perguntas teve como referência a tabela produzida por Krejcie e 

Morgan (1970 apud GERARDI e SILVA, p. 20) que propõe a determinação do tamanho da 

amostra de acordo com o tamanho da população, indicando a aplicação de 370 formulários de 

perguntas para uma população de 10 mil pessoas.  

Desse modo, foram aplicados 370 formulários definitivos durante a festa de São Roque 

no ano de 2013, distribuídos da seguinte forma: 210 formulários de perguntas durante a 

realização da Procissão de São Roque, pois concentra a maior parcela de participação da 

população-alvo; 80 formulários na realização da Lavagem de São Roque/Obaluaê, que é outro 

momento de grande concentração de pessoas; e 80 formulários durante os dias da novena, 

sempre no momento anterior ou posterior às missas dedicadas a festa de São Roque, já que cada 

dia da novena era direcionado a um segmento da população, como motoristas, profissionais 

liberais, professores, trabalhadores rurais, profissionais da saúde, etc. 

O formulário de perguntas19 foi constituído principalmente de questões fechadas, isto é, 

questões com opções de respostas previamente definidas e com várias possibilidades de 

escolhas múltiplas, com a finalidade de reduzir o tempo do inquérito, além de facilitar o 

processamento e análise dos dados, visto que a quantidade de formulário a ser aplicado era 

muito grande. Algumas questões foram elaboradas com acréscimo de respostas para os 

inquiridos que não encontravam uma alternativa que estivesse de acordo com sua realidade. O 

formulário de perguntas contou, também, com duas questões abertas, onde os entrevistados 

poderiam se expressar de forma mais livre e espontânea, opinando sobre sua participação e 

importância da festa de São Roque, sobre suas práticas religiosas e significados da festa.  

Na organização do formulário de perguntas, as questões foram ordenadas em três blocos 

sequenciais: 

i) perfil socioeconômico das pessoas entrevistadas, composto por perguntas sobre 

local de moradia, idade, sexo, escolaridade, ocupação profissional, renda 

familiar e opção religiosa; 

                                                 
19 Ver Apêndice E. 
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ii) motivação e participação na festa de São Roque, com questões sobre o motivo 

principal da participação na festa, frequência nos dias do novenário, pontos 

positivos e negativos da festa, participação como cumprimento de um dever 

religioso ou ocupação de tempo livre;  

iii) práticas religiosas e vivências espaciais, destacando-se questões sobre 

participação nas celebrações religiosas, práticas religiosas e não religiosas 

realizadas, momentos e lugares mais importantes da festa, relatos de 

experiências religiosas e significados da festa de São Roque. 

Após a aplicação dos formulários de perguntas foi realizada a tabulação dos dados para 

facilitar o tratamento estatístico das informações obtidas e na produção de gráficos para facilitar 

as análises e interpretações. O produto das análises e interpretações dessas informações serviu 

para formar um banco de dados que se constituiu como base complementar para os estudos 

realizados sobre a festa da São Roque. 

 

 

1.4 A TRIANGULAÇÃO DAS FONTES E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

O estudo de caso foi a principal estratégia metodológica desta pesquisa. Assim, foram 

utilizadas múltiplas fontes para a obtenção de dados e evidências sobre o fenômeno estudado, 

como a pesquisa documental, as fontes orais (entrevistas) e a observação, além do formulário 

de perguntas que serviu como fonte complementar para informações obtidas através da pesquisa 

qualitativa. Isso cria uma diversidade de informações que precisam ser analisadas e 

interpretadas criteriosamente. As fontes utilizadas convergiram, estrategicamente, para tentar 

elucidar as principais questões de pesquisa e atingir os objetivos proposto em relação ao objeto 

de estudo. Sobre esse aspecto, Yin (2005, p. 126) considera que 

O uso de várias fontes de evidências nos estudos de caso permite que o 

pesquisador dedique-se a uma ampla diversidade de questões históricas, 

comportamentos e de atitudes. A vantagem mais importante que se apresenta 

no uso de fontes múltiplas de evidências, no entanto, é o desenvolvimento de 

linhas convergentes de investigação, um processo de triangulação [...]. Assim, 

qualquer descoberta ou conclusão em um estudo de caso provavelmente será 

muito mais convincente e acurada se baseada em várias fontes distintas de 

informação, obedecendo a um estilo corroborativo de pesquisa. 
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Nesse sentido, a análise e interpretação das informações obtidas a partir das distintas 

fontes de dados foi realizada com base na técnica da triangulação, que, segundo Triviños (1987, 

p. 138) “tem por objetivo básico abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e 

compreensão do foco em estudo”. Para Denzin e Lincoln (2006), a triangulação é um 

procedimento metodológico bastante utilizado na pesquisa social de abordagem qualitativa, 

constituindo-se no cruzamento e confronto das informações conseguidas a partir das diversas 

fontes utilizadas na pesquisa, e que dá maior validade e qualidade à investigação. 

Antes da triangulação das fontes e depois de cada procedimento de pesquisa realizado, 

foi produzido um banco de dados com as informações obtidas em cada etapa da investigação e 

com suas análises e interpretações separadamente. Isso permitiu o cruzamento e confronto das 

fontes de evidências, possibilitando análises mais aprofundadas do conjunto das informações 

reunidas. Essa tarefa foi realizada de forma manual a partir da leitura e interpretação das fontes 

documentais, da observação e das entrevistas transcritas. Os resultados do formulário de 

perguntas foram tabulados para facilitar a produção de gráficos, além das suas análises, que 

auxiliaram de forma complementar as informações da pesquisa qualitativa. 

Nesse contexto, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, buscou-se interrelacionar as 

informações conseguidas na pesquisa bibliográfica, no estudo de caso e nas análises e 

interpretações dos dados. Essas informações subsidiaram a pesquisa e ajudaram a responder ou, 

pelo menos, a chegar o mais próximo possível das respostas para os problemas levantados nesta 

tese doutoral e atingir os objetivos da pesquisa, possibilitando, assim, uma melhor compreensão 

do objeto de estudo.  

Este é um trabalho que tenta compreender e interpretar as relações do homem com seu 

espaço de vivência. No entanto, como afirma Relph (1979, p. 5), “[...] uma interpretação é, 

claro, sempre aberta a reinterpretação, à medida que surjam novos esclarecimentos ou que 

novas evidências se tornem disponíveis”. Desse modo, sabe-se que as respostas e resultados 

obtidos com esta pesquisa são uma interpretação da realidade estudada com base em um 

arcabouço de instrumentos teóricos e metodológicos que, sem dúvida, estará disponível a novas 

leituras e interpretações. 

Após o detalhamento do itinerário metodológico empreendido, no capítulo seguinte, 

realiza-se reflexões sobre os principais conceitos-chave que estruturam a investigação, 

delineando a compreensão teórico-conceitual que se tem sobre o objeto de estudo e a realidade 

estudada, além de indicar caminhos para a discussão temática e empírica. 
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CAPÍTULO 2 

 

TERRITÓRIO, TERRITORIALIDADE E ESPAÇO/TEMPO SAGRADO 

 

 

 

As relações sociais e toda atividade humana se desenvolvem sobre um determinado 

espaço que, por sua vez, se torna relevante e/ou simbolicamente importante no desenrolar 

dessas relações sociais e atividades humanas para as diferentes sociedades ou grupos sociais. 

Tais grupos imprimem nesses espaços características próprias que ajudam os diversos agentes 

sociais a se apropriarem e controlarem esses espaços que, nesse sentido, ganham contornos 

mais definidos, reais e concretos, mesmo que de forma simbólica, delineando-se em territórios 

onde as relações sociais de poder são espacializadas. 

A religião ou as religiões – sejam elas institucionalizadas ou não – e suas diversas 

expressões são fenômenos sociais e fazem parte do cotidiano das diversas sociedades. Desse 

modo, a religião, suas expressões e práticas são fenômenos que apresentam dimensões espaciais 

e são, na maioria das vezes, intrinsecamente territoriais. 

Os fenômenos religiosos ocorrem em determinados espaços-tempos que ganham valor 

qualitativo, imaterial e material, adquirindo significado para alguns grupos sociais, tornando-se 

espaços de crenças, onde as práticas e rituais religiosos são realizados e os fenômenos religiosos 
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vivenciados e, portanto, merecem atenção e análise dos geógrafos que se preocupam com a 

relação do homem com o espaço no seu cotidiano, o que aproxima a geografia e a religião.  

A apropriação e controle dos espaços de crenças que têm valor qualitativo para 

determinados grupos sociorreligiosos, considerando-os, muitas vezes, como sagrado, 

especialmente em um tempo de mesmo valor qualitativo e, desse modo, também sagrado, é 

feito a partir de uma territorialidade que é exercida através de práticas culturais, religiosas, 

espirituais e até administrativas, por instituições, grupos humanos e indivíduos que representam 

ou são considerados líderes de determinadas religiões e/ou crenças na realização de suas 

principais práticas religiosas. Nesse sentido, este capítulo discute os conceitos de território e 

territorialidade com ênfase na sua dimensão simbólico-cultural para ajudar a compreender a 

apropriação e controle dos espaços de crenças, que é analisado com base nas concepções de 

espaço/tempo sagrado. 

 

 

2.1 TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADE 

 

Esta seção não pretende esgotar a discussão que envolve os conceitos de território e 

territorialidade (até porque isso não é possível), nem aprofundar demasiadamente o debate 

sobre esses conceitos, mesmo porque pode-se encontrar na literatura vários autores que se 

debruçaram sobre esse tema como Di Méo (1998), Corrêa (2004), Gottman (1973), Haesbaert 

(2011), Raffestin (1993), Sack (1986), Saquet (2010), entre tantos outros geógrafos que trazem 

reflexões e contribuições relevantes para o entendimento histórico e complexo do conceito de 

território e territorialidade e de sua importância central para a geografia.  

Desse modo, o que se pretende nesta seção é apresentar uma breve revisão de algumas 

noções gerais sobre território e territorialidade, especialmente a partir de seu significado 

clássico na geografia, que atribuiu a esses conceitos uma conotação política atrelada, na maioria 

das vezes, ao poder do Estado-Nação e seus limites e fronteiras territoriais. Outra abordagem 

discutida neste texto são aquelas que levantam novas definições e concepções em referência 

aos conceitos de território e territorialidade, especialmente no decorrer da segunda metade do 

século XX até os dias atuais, que atribui às relações sociais, em seus diferentes contextos e 
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escalas espaciais, o principal mecanismo de constituição e produção do território. Depois dessa 

breve revisão conceitual, território e territorialidade serão discutidos a partir da compreensão 

das relações sociais, em uma perspectiva que interessa mais a esta pesquisa, ou seja, a partir de 

uma abordagem simbólico-cultural, de interesse para a geografia da religião. 

Território e territorialidade são conceitos complexos e polissêmicos, discutido em 

diversas ciências como a Ciência Política, a Sociologia, a Antropologia, a Economia, a 

Psicologia, a Geografia, entre outras, como a Etologia e a Biologia, o que enfatiza a intensidade 

e amplitude desses conceitos. Essas áreas de conhecimento centram suas discussões em 

perspectivas diferenciadas, como destaca Haesbaert (2011, p. 37): 

Enquanto o geógrafo tende a enfatizar a materialidade do território, em suas 

múltiplas dimensões (que deve[ria] incluir a interação sociedade-natureza), a 

Ciência Política enfatiza sua construção a partir de relações de poder (na 

maioria das vezes, ligada à concepção de Estado); a Economia, que prefere a 

noção de espaço à de território, percebe-o muitas vezes como um fator 

locacional ou como uma das bases da produção (enquanto “força produtiva”); 

a Antropologia destaca sua dimensão simbólica, principalmente no estudo das 

sociedades ditas tradicionais (mas também no tratamento do “neotribalismo” 

contemporâneo); a Sociologia o enfoca a partir de sua intervenção nas relações 

sociais, em sentido amplo, e a Psicologia, finalmente, incorpora-o no debate 

sobre a construção da subjetividade ou da identidade pessoal, ampliando-o até 

a escala do indivíduo. 

Para a Geografia, território e territorialidade são conceitos centrais de seus debates, no 

entanto, isso não diminui a polissemia e complexidade inerente a esses conceitos, pelo 

contrário, faz surgir novas perspectivas de análises teóricas e metodológicas ou aprofundam as 

concepções existentes, além de fazer emergir críticas fundamentadas pelos próprios geógrafos 

e outros cientistas sociais que tornam as discussões ainda mais candentes.  

Historicamente, na seara da ciência geográfica, os conceitos de território e territorialidade 

foram e ainda são amplamente discutidos, recebendo análises diferenciadas no que abrange à 

sua concepção teórico-conceitual e metodológica, além de discussões que remetem à sua 

contribuição para análise e compreensão da complexa relação sociedade/espaço/natureza. 

Assim, nas discussões que envolvem o território, uma das expressões mais clássicas, 

representativa e amplamente difundidas desse debate associa o conceito de território a questões 

de caráter político e ao Estado, aparecendo como um dos principais precursores dessa discussão 

o geógrafo alemão Friedrich Ratzel (HAESBAERT, 2011; MORAES, 1990; SAQUET, 2010; 

SOUZA, 1995;), que deu significativa contribuição durante a segunda metade do século XIX 
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para o surgimento e fortalecimento da Geografia Política quando trouxe para a geografia 

questões relacionadas ao território a partir de uma perspectiva política e antropológica, mesmo 

que de forma naturalizada.  

Em relação à noção de territorialidade, Ratzel faz suas análises de maneira resumida, ou 

seja, aborda uma territorialidade específica – a territorialidade do Estado-Nação – e do mesmo 

modo que concebia o território, trata-a de forma naturalizada (SOUZA, 1995).  Nesse sentido, 

a territorialidade do Estado-Nação é a que prevalece, é legítima e é soberana, desconsiderando 

o caráter complexo do termo e reduzindo-o a um mero exercício de poder ou ações do Estado 

em relação aos limites e fronteiras de seu espaço e do povo vinculado a ele. A religião, inclusive, 

entraria de forma proeminente nessa equação da geopolítica clássica, posto que parte da “cultura 

geral de um povo” é elemento de diferenciação face à outros conjuntos; nem é preciso lembrar 

a participação de questões religiosas em guerras e conflitos entre nações, tanto historicamente 

como nos dias de hoje.  

Na concepção proposta por Ratzel, os temos dominação, poder, limites estão associados 

ao conceito de território que, nesse caso, tem conotação política e está relacionado ao espaço 

do Estado-Nação. Essa análise recorta o território, principalmente, a uma escala nacional, 

perspectiva tradicionalmente discutida no âmbito da ciência geográfica que contribuiu de 

maneira substancial para o fortalecimento da geografia moderna, permeando os principais 

debates sobre os conceitos de território e territorialidade no decorrer do século XIX e primeira 

metade do século XX.  

Em meados do século XX, segundo Haesbaert (2011), Jean Gottman foi um dos geógrafos 

que contribuiu significativamente para o debate da Geografia Política, especialmente no que 

diz respeito a sua discussão sobre a concepção de território, já que ele considera que no mundo 

“compartimentado” da Geografia o território se constitui como unidade política, ampliando esse 

conceito, apesar de manter o caráter político-administrativo do território como uma de suas 

características principais, ao ligá-lo à ideia de movimento e valorizando uma dimensão mais 

abstrata e simbólica na sua composição (através da noção de iconografia), além de ultrapassar 

a simples relação do território com o Estado-Nação, estendendo-se para “o conjunto de terras 

agrupadas em uma unidade que depende de uma autoridade comum e que goza de um 

determinado regime” (GOTTMAN, 1952 apud HAESBAERT, 2011, p. 67), sendo que o 

território não representaria, apenas, a supremacia do Estado-Nação, relacionando-o, ainda, com 

as novas dinâmicas da sociedade em seu contexto econômico, político e cultural.  



83 

 

Nessa perspectiva, o território aparece atrelado a questões como soberania, dominação, 

controle, movimento e, ainda, ao Estado-Nação no seu caráter político e jurídico-

administrativo; mas, também, evidenciando seu caráter geopolítico, ultrapassando a noção de 

território como suporte físico para o desenvolvimento dos grupos humanos que se apropriam 

dele, relacionando-o com as novas dinâmicas do mundo atual considerando questões como 

articulação e integração, fatores essenciais para entender o território não apenas a partir dos 

fixos, mas, ainda, a partir dos fluxos.  

Outra importante contribuição para compreender o território vem de Giuseppe Dematteis 

(SAQUET, 2010), que discute esse conceito fundamentando-se, essencialmente, nas dimensões 

sociais e numa perspectiva processual, relacional e materialista, contribuindo para o avanço dos 

debates na geografia sobre a questão do território, em um momento de renovação do 

pensamento geográfico. Subsequentemente, a contribuição de Claude Raffestin é uma das mais 

lembradas no Brasil, por conta da influente tradução de seu livro “Por uma geografia do Poder”. 

Voltaremos a esse autor mais adiante. 

No período que compreende o início da segunda metade do século XX, em que a 

geografia passa por um processo de transição e renovação, o conceito de território é 

negligenciado, no entanto, como se observou na breve discussão realizada acima, citando 

alguns autores relevantes nesse debate, isso não impediu um avanço teórico-metodológico, 

mesmo que tímido, nas reflexões sobre esse conceito, ajudando a superar e ultrapassar a 

concepção de território relacionado ao Estado-Nação vinculando-o à escala nacional ou, ainda, 

como suporte material para desenvolvimento da sociedade. 

As discussões acerca do conceito de território foram intensificadas a partir da década de 

1970 e vários intelectuais (não apenas da Geografia, mas também da Filosofia, Sociologia, etc.) 

deram contribuições significativas para a sua compreensão, refletindo sobre suas diversas 

dimensões e significados devido a polissemia inerente ao termo, além de analisá-lo a partir de 

uma perspectiva multiescalar para entender e explicar processos socioespaciais que configuram 

problemas reais envolvendo Estado, poder, instituições, organizações, empresas, grupos 

sociais, indivíduos, identidade, entre outros fatores  que estão relacionados à temáticas que 

abrangem o território.  

O conceito de território, dessa forma, ressurge nos debates que envolvem as ciências 

humanas e sociais, especialmente a geografia, que não o entende mais apenas a partir de seu 
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conteúdo político e relacionado ao Estado-Nação, como tradicionalmente foi usado, mas 

também a partir de concepções que perpassam a dimensão social, econômica, política e cultural, 

levando em consideração, desse modo, a realidade socioespacial de um mundo cada vez mais 

complexo, diversificado e em constantes transformações que rebatem seus efeitos nas mais 

diferentes escalas geográficas.  

Assim, deve-se ficar atento para as abordagens reducionistas que envolvem o conceito de 

território, como aquelas que ultrapassaram a noção de “Estado Territorial” para a 

“transnacionalização do território”, como aponta Milton Santos (1996, p. 15): 

O Território era a base, o fundamento do Estado-Nação que, ao mesmo tempo, 

o moldava. Hoje, quando vivemos uma dialética do mundo concreto, 

evoluímos da noção, tornada antiga, de Estado Territorial para a noção pós-

moderna de transnacionalização do território. 

Mas, assim como antes tudo não era, digamos assim, território “estatizado”, 

hoje tudo não é estritamente “transnacionalizado”. Mesmo nos lugares onde 

os vetores da mundialização são mais operantes e eficazes, o território 

habitado cria novas sinergias e acaba por impor, ao mundo, uma revanche. 

Seu papel ativo faz-nos pensar no início da História, ainda que nada seja como 

antes. 

Nesse sentido, a noção miltoniana de território habitado e usado contrabalanceia os 

exageros de um pensamento pós-moderno, onde os fenômenos localizados tenderiam a exercer 

reduzida influência. A complexidade do mundo atual exige análises mais elaboradas e 

cuidadosas para compreensão das dinâmicas territoriais, pois elas não são produzidas apenas 

por agentes hegemônicos, elas também são produzidas a partir das relações sociais de agentes 

locais e no cotidiano dos lugares. 

Uma discussão que é aprofundada e ganha fôlego sobre o território e territorialidade nas 

últimas duas décadas do século XX no âmbito da ciência geográfica é aquela que trata das 

relações de poder projetadas no espaço, não só as relações de poder relacionadas à atuação do 

Estado, mas também às relações de poder que envolvem instituições diversas, organizações, 

empresas, sociedade, indivíduos, além de situações da vida cotidiana, destacando-se nessas 

análises Raffestin (1993), além de Sack (1986), especialmente no que se refere às discussões 

sobre territorialidade e poder, que inclusive será debatido na seção seguinte. 

Em relação às diversas abordagens e formas de compreender o território, Rogério 

Haesbaert chama a atenção para o cuidado que o pesquisador deve ter quando vai trabalhar com 

esse conceito para não cair no caminho tentador de simplificá-lo e/ou reduzi-lo a enfoques ou 
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aspectos que facilitem seu trabalho teórico e/ou empírico frente à complexidade que envolve o 

tema. 

No nosso ponto de vista, o território não deve ser visto nem simplesmente 

como um objeto em sua materialidade, evidência empírica (como nas 

primeiras perspectivas lablacheanas de região), nem como um mero 

instrumento analítico ou conceito (geralmente a priori) elaborado pelo 

pesquisador. Assim como não é simplesmente fruto de uma descoberta frente 

ao real, presente de forma inexorável na nossa vida, também não é uma mera 

invenção, seja como instrumento de análise dos estudiosos, seja como parte 

da “imaginação geográfica” dos indivíduos. (HAESBAERT, 2011, p. 91). 

Nesse sentido, ao utilizar o conceito de território, os cientistas sociais, especialmente o 

geógrafo, deve fazê-lo a partir de uma perspectiva que o ajude a desvendar e compreender 

melhor a complexidade de uma determinada realidade social, considerando suas múltiplas 

dimensões e diversas escalas espaciais. 

Numa tentativa de sintetizar as diferentes noções que envolvem o conceito de território a 

partir de perspectivas comumente abordadas nas discussões realizadas por diversos cientistas 

sociais, Haesbaert (2011, p. 40) agrupa e distingue quatro vertentes básicas que auxiliam na sua 

compreensão: 

i) política (referindo-se às relações espaço-poder em geral) ou jurídico-política 

(relativa também a todas as relações espaço-poder institucionalizadas): a mais 

difundida, onde o território é visto como um espaço delimitado e controlado, através 

do qual se exerce um determinado poder, na maioria das vezes – mas não 

exclusivamente – relacionado ao poder político do Estado;  

ii) cultural (muitas vezes culturalista) ou simbólico-cultural: prioriza a dimensão 

simbólica e mais subjetiva, em que o território é visto, sobretudo, como o produto 

da apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação ao seu espaço vivido; 

iii) econômica (muitas vezes economicista): menos difundida, enfatiza a dimensão 

espacial das relações econômicas, o território como fonte de recursos e/ou 

incorporado no embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho, como 

produto da divisão “territorial” do trabalho, por exemplo; 

iv) natural(ista), mais antiga e pouco veiculada hoje nas Ciências Sociais, que se utiliza 

de uma noção de território com base nas relações entre sociedade e natureza, 

especialmente no que se refere ao comportamento “natural” dos homens em relação 

ao seu ambiente físico. 
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  Além do destaque e da distinção entre essas quatro vertentes que engendram as 

discussões em torno do território, Haesbaert (2007a, 2011) as agrupa dentro das seguintes 

abordagens teóricas: a) o binômio materialismo e idealismo, desdobrado em duas outras 

perspectivas, uma que enfatiza apenas uma das dimensões do território – natural, econômica, 

política ou cultural – e, outra que é totalizante ou integradora, envolvendo conjuntamente todas 

aquelas dimensões; b) a historicidade do conceito ou o binômio espaço-tempo, em dois 

sentidos: o primeiro diz respeito a sua abrangência histórica e geográfica, e a segunda que se 

refere a seu caráter mais absoluto ou relacional. 

Rogério Haesbaert, assim como diversos outros geógrafos, com destaque para Raffestin 

(1993), Sack (1986), Souza (1995), concorda com a aproximação existente entre os termos 

território e poder, entendendo que o território se constitui a partir das relações sociais que, por 

sua vez, envolvem as relações de poder. Para Haesbaert (2007b, p. 20-21), o território “em 

qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não apenas ao tradicional ‘poder político’”; mas 

também, “tanto ao poder no sentido mais explícito, de dominação, quanto ao poder no sentido 

mais implícito ou simbólico, de apropriação”. Dessa forma, ele continua sua compreensão sobre 

o conceito de território afirmando que  

[...] todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes 

combinações, funcional e simbólico, pois as relações de poder têm no espaço 

um componente indissociável tanto na realização de “funções” quanto na 

produção de “significados”.  

[...] 

Assim, poderíamos falar em dois grandes “tipos ideais” ou referências 

“extremas” frente às quais podemos investigar o território: um, mais 

funcional, priorizado na maior parte das abordagens, e outro, mais simbólico, 

que vem se impondo em importância nos últimos tempos. Enquanto “tipos 

ideais” eles nunca se manifestam em estado puro, ou seja, todo território 

“funcional” tem sempre alguma carga simbólica, por menos expressiva que 

seja, e todo território “simbólico” tem sempre algum caráter funcional, por 

mais reduzido que pareça. (HAESBAERT, 2007b, p. 23). 

Neste trabalho, a perspectiva simbólico-cultural da leitura de território terá 

predominância; no entanto, as análises empreendidas não terão como pano de fundo, apenas, 

seu aspecto parcial na compreensão de território e de territorialidade, pois se levará em conta, 

também, as características da materialização no território dos significados atribuídos aos 

espaços de crenças estudados nesta investigação, levando-se em consideração, ainda, as 

relações sociais, tensões e conflitos que permeiam o cotidiano de práticas da religiosidade 

popular e as ações e/ou estratégias que fazem parte da territorialidade da instituição da Igreja 
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Católica para controlar coisas, pessoas, relações e fenômenos, nas diversas escalas espaciais e 

diferentes contextos sociais, o que vincula a discussão do território e territorialidade ao seu 

caráter relacional e integrador. 

Assim, a concepção de território utilizada aqui privilegiará seu caráter simbólico sem, no 

entanto, desconsiderar por completo seu caráter funcional, já que estão interligados, 

destacando-se seus aspectos materiais (visíveis) e imateriais (não visíveis), especialmente 

aqueles atrelados à dimensão simbólica do território, que, além de sua inerente imaterialidade, 

possui materialidade, especialmente no que diz respeito aos significados que são dados ao 

território e a alguns de seus aspectos materiais, resultado das representações e valores afetivos, 

religiosos e simbólico-culturais atribuídos por determinados indivíduos, grupos sociais e/ou 

instituições.  

Pode-se citar, como exemplo, algumas expressões da religiosidade popular, que institui 

territórios simbólicos imateriais a partir do imaginário e crenças de seus praticantes dando 

significado e valor qualitativo a determinados espaços e que ganham materialidade espacial 

através de símbolos religiosos, itinerários, rituais e práticas que expressam suas crenças. Um 

território, portanto, em intrínseca correlação com os sujeitos sociais concernidos em Nazaré –  

os participantes da festa de São Roque; um território, ainda, historicamente localizado – fruto 

de um processo nacional, porém marcadamente reconhecido enquanto o Recôncavo da Bahia.  

Dessa forma, pretende-se compreender o território como uma realidade socialmente 

construída a partir da relação de determinados agentes sociais com o espaço de suas práticas e 

desses agentes com outros sujeitos com interesses coincidentes ou conflituosos, que envolvem 

relações sociais de poder e, por sua vez, a constituição, produção e apropriação de territórios 

simbólicos, engendrados pela valorização e significação atribuídas aos espaços de vivência de 

diferentes grupos sociais. 
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2.2 A DIMENSÃO SIMBÓLICO-CULTURAL DO TERRITÓRIO 

 

Para Claval (1999a), a dimensão simbólica do território é discutida pelos geógrafos desde, 

pelo menos, o período entre as duas guerras, e ganhou aprofundamento a partir da segunda 

metade do século XX, destacando-se alguns pontos importantes que o autor chama a atenção: 

i) o debate sobre a dimensão simbólica do território começa a ser sistematizado por Jean 

Gottman em 1952 quando ele propõe fazer da análise das iconografias uma das bases da 

geografia política, além do que os trabalhos de inspiração fenomenológica e humanista 

contribuem nesse intento, especialmente com os estudos de Eric Dardel; ii) a dimensão 

simbólica do território torna-se um dos temas essenciais da geografia com o desenvolvimento 

de pesquisas sobre espaço vivido nos anos de 1970 e 1980, no entanto, o conceito de lugar 

prevalece nas discussões; iii) a geografia se inclina sobre o sentido de enraizamento, sobre os 

laços afetivo e morais que os grupos tecem com seu espaço de vivência e que marcam a sua 

história, com realce para os trabalhos de Eric Dardel,  Jean Pierre Raison, Joël Bonnemaison, 

Hongkey Yoon, entre outros; iv) e a abordagem da dimensão territorial na geografia  evidencia 

que as relações que os grupos tecem e mantêm com o seu espaço de vivência não são apenas 

materiais, mas também de ordem simbólica, o que os torna reflexivos.  

Entre os quatro pontos levantados por Claval (1999a) como principais aspectos da 

discussão que envolve a dimensão simbólica do território, o último interessa mais a esta 

pesquisa, pois o território vai aparecer de forma essencial para compreender a estrutura espacial 

vivida e as fortes referências simbólicas atribuídas pelos diferentes grupos humanos ao espaço. 

Assim, pode-se afirmar que existe uma relação entre cultura, referências simbólicas e território, 

já que 

A reflexão sobre a cultura leva a aprofundar o papel do simbólico no espaço. 

Os símbolos ganham maior força e realce quando se encarnam em lugares. Os 

espaço cultural é um espaço geossimbólico, carregado de afetividade e 

significações: em sua expressão mais forte, torna-se território-santuário, isto 

é, um espaço de comunhão com um conjunto de signos e de valores. A ideia 

de território fica então associada a ideia de conservação cultural. 

(BONNEMAISON, 2002, p. 111). 

Nesse sentido, a cultura e, como parte dela, as práticas religiosas de determinados grupos 

e indivíduos dão significados e valores ao espaço de realização dessas práticas. No caso 

específico deste trabalho e considerando as peculiaridades da religiosidade popular em Nazaré 
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– BA, esses espaços são definidos como espaços de crenças, que, por sua vez, são apropriados 

por diversos agentes sociais como “espaços culturais” para garantir e manter a existência de 

rituais e práticas religiosas que fazem parte do universo cultural desses agentes. 

O território tem uma dimensão simbólica que confere ao espaço uma qualidade especial 

para determinado(s) grupo(s), pois são dotados de referências simbólicas importantes para 

ele(s). Pode-se, dessa forma, falar do “espaço dos geossímbolos” proposto por Bonnemaison, 

um espaço carregado de significados, afetividades e valores. Bonnemaison (2002, p. 109) define 

um geossímbolo “como um lugar, um itinerário, uma extensão que, por razões religiosas, 

políticas ou culturais, aos olhos de certas pessoas e grupos étnicos assume uma dimensão 

simbólica que os fortalece em sua identidade”. 

  Assim, uma igreja católica, um terreiro de candomblé ou centro de umbanda, o itinerário 

de uma procissão podem se constituírem em geossímbolos religiosos que fazem parte de um 

território religioso, revestindo-o de significados e representações, dando-lhe, ainda, referência 

espacial material que ajuda o indivíduo e/ou grupo social a reafirmarem sua identidade religiosa 

e a realizarem seus rituais e práticas devocionais, experienciando o sagrado e expressando sua 

fé das mais variadas formas, contribuindo, dessa maneira, para uma efetiva apropriação, 

valorização e vivência desse território.       

Segundo Bonnemaison (2002, p. 109-111), os geógrafos podem estudar o espaço a partir 

de três níveis, que apesar de partirem de uma única e mesma realidade, sugerem tipos diferentes 

de discussões, olhares e métodos de pesquisa: 

i) O espaço estrutural ou objetivo, que foi o nível de espaço mais aprofundados nos 

estudos dos geógrafos, com destaque para organização e estrutura do espaço a 

partir de um meio natural e determinado por uma sociedade segundo suas 

finalidades, funções e condições tecnológicas, resultando em “regiões”, polos, 

eixos, fluxos, ou seja, uma estrutura geográfica; 

ii) o espaço vivido, que extrapola a noção do espaço concebido como uma estrutura, 

que coloca em evidência uma nova dimensão baseada em dados subjetivos e 

existenciais, versando sobre um espaço de reconhecimento e familiaridade 

atrelado a vida cotidiana; 

iii) o espaço cultural, que engloba o espaço vivido e o transcende, ultrapassa o 

horizonte cotidiano e atribui significações ao espaço, especialmente quando as 
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reflexões sobre a cultura aprofundam o papel do simbólico no espaço, 

constituindo-o em um espaço geossimbólico, repleto de significados e valores 

qualitativos.  

 

Prossegue o referido autor: 

Dessa forma, o espaço dos geógrafos se desdobra em níveis de percepção 

sucessivos, um pouco como os psicólogos distinguem, no seio do espírito 

humano, níveis diferentes que vão do consciente ao inconsciente. Existe um 

espaço objetivo, o das estruturas geográficas, mais adiante um espaço 

subjetivo ou vivido, e para além um espaço cultural, lugar de uma escritura 

geossimbólica. Toda sociedade agrupa esses diferentes níveis de percepção 

num conjunto espacial mais ou menos harmonioso ou tenso e dá a cada um 

desses tipos de espaço uma configuração no solo, uma significação e um papel 

particular. (BONNEMAISON, 2002, p. 117). 

 

As sociedades, de modo geral, incorporam esses diferentes níveis de percepção do espaço, 

no entanto, nesta investigação, o espaço cultural ganha destaque, principalmente porque, como 

explica Bonnemaison, ele pode ser “percebido como uma trama de territórios vivos, carregados 

de cultura, símbolos e afetividades” contribuindo, dessa forma, para renovar e ampliar os 

horizontes das abordagens geográficas que negligenciaram essa dimensão da realidade social, 

esclarecendo, ainda, que “a abordagem cultural em geografia não consiste em apreender o fato 

cultural nele mesmo, mas em definir territórios reveladores de etnias e culturas” (Ibidem, p. 

112). Nesse sentido, o espaço cultural é abordado de maneira que abarque o espaço vivido a 

partir do cotidiano de práticas culturais religiosas e de como o indivíduo, grupos sociais e 

instituições se apropriam e valorizam o espaço, atribuindo a ele significações e sentido, 

podendo-se falar, nesses termos, do território simbólico-cultural. 

Uma importante contribuição sobre a concepção de território simbólico-cultural foi dada 

por Corrêa (2004), já que ela discute a relação entre território e cultura atentando-se para o 

dinamismo existente nessa relação e articula os conceitos de territorialidade em Sack (1986) e 

de geossímbolo em Bonnemaison (2002), afirmando que essas duas concepções, em conjunto 

e de forma dialética, fazem parte de um mesmo processo de constituição do território, pois, 

[...] temos por um lado o geossímbolo engendrado através da territorialidade 

no processo de constituição do território, podendo ser identificado nos fixos e 

na mobilidade do grupo cultural que se territorializa e, por outro, a 

territorialidade, onde seu fundamento teórico encontra-se pautado no 

comportamento humano – possuindo sua expressão em atos de fala, gestos, 

vestimentas, etc. – ou seja, nas ações humanas calcadas na capacidade de 

simbolizar e atribuir valores as coisas, que são o cerne destas duas concepções 
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e, de uma forma geral, sinalizam para uma identidade e o sentimento de 

pertencimento a um grupo cultural, distinguindo este grupo dos demais. 

(CORRÊA, 2004, p. 28). 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o território simbólico-cultural é impregnado de 

cultura, valores afetivos e está atrelado ao cotidiano da relação do homem e/ou de diferentes 

grupos socioculturais com seu espaço de vivência, o que envolve relações sociais de poder na 

apropriação e valorização desses espaços.  

 

 

2.2.1 Território Simbólico-Cultural e as Relações Sociais de Poder 

 

A dimensão simbólica do território é mais subjetiva que objetiva, mais imaterial que 

material e fundamenta-se numa perspectiva cultural20 de referência idealista que concebe a 

compreensão e produção do território a partir da apropriação/valorização simbólica que um 

determinado grupo social lhe confere em relação ao seu espaço de vida, desdobrando-se, dessa 

forma, das relações sociais que, implicitamente, envolvem relações de poder (HAESBAERT, 

2011). Nesse momento, é importante definir o poder, para depois discutir sua relação com o 

território e, em seguida, com sua dimensão simbólico-cultural. 

Arendt (1985) chama a atenção para a confusão na distinção terminológica entre as 

palavras chaves na ciência política como poder, força, autoridade e violência, o que implica, 

por exemplo, igualar o poder à violência, um erro lamentável. Na verdade, a definição de poder 

“corresponde à habilidade humana de não apenas agir, mas de agir em uníssono, em comum 

acordo”, ou seja, “o poder jamais é propriedade de um indivíduo; pertence ele a um grupo e 

existe apenas enquanto o grupo se mantiver unido” (Ibidem, p. 24). Assim, o poder se origina 

de um grupo que, por sua vez, legitima o poder de um indivíduo ou instituição. 

Seguindo esse raciocínio, pode-se dizer que o território, considerando suas múltiplas 

escalas, é legitimado por um determinado grupo social que o produz e/ou se apropria dele e 

                                                 
20 Rogério Haesbaert utiliza o termo cultural(ista). Acreditamos que a expressão “ista” aparece como uma crítica 

as discussões que entendem que apenas com a análise cultural se pode dar conta da complexidade do tema que 

envolve o território. A proposta empreendida neste trabalho, apesar de circunscrever-se na dimensão religiosa, 

pretende contribuir para ampliar os aspectos necessários ao entendimento do território. 
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confere a um indivíduo e/ou instituição o poder de exercer e estabelecer aí mecanismos e 

estratégias de controle sobre as coisas, pessoas, fenômenos e relações sociais.  

A relação entre território e poder é antiga na ciência geográfica e ganhou novas roupagens 

e significados com o aprofundamento dos debates sobre esse tema: 

O território sempre esteve vinculado ao poder, ou melhor, o território só pode 

existir por meio deste. Esta é a assertiva mais comum dentro dos estudos 

territoriais. Desde O Príncipe de Machiavel, passando por Ratzel, pela 

geopolítica o poder sempre foi entendido como manifestação do poder estatal. 

Após as pesquisas de Michel Foucault, que passam a considerar o poder como 

sendo um poder relacional, o poder está presente em todo e qualquer tipo de 

relação, não ficando assim, restrito à ideia de poder como uma emanação do 

estado. Esta concepção vai exercer grande influência dentro dos estudos 

territoriais, modificando consideravelmente o entendimento acerca da relação 

existente entre poder e território. O estado perde o monopólio do território e 

do poder. Outros grupos passam a ser compreendidos como agentes 

territorializados (MAIA, 2010, p. 171). 

Nesse sentido, observa-se que o filósofo francês Michel Foucault trouxe grande 

contribuição para ampliar a discussão que relaciona território e poder, ampliando essa relação 

a outras escalas que não seja, apenas, a do Estado, mas também em situações diversas, nas 

relações sociais da vida em sociedade e em seu cotidiano. O poder, portanto, seria algo exercido 

em todos os níveis e escalas das relações sociais, implicando um engajamento ativo dos sujeitos 

envolvidos e uma correlação intrínseca com as espacialidades de suas práticas cotidianas. 

Ao dissertar sobre as contribuições de Foucault para a compreensão da relação entre 

território e poder, Saquet (2010, p. 32) afirma que o poder significa para o autor “relações 

sociais conflituosas e heterogêneas [...]” marcadas por uma “relação de forças que extrapolam 

a atuação do Estado e envolvem e estão envolvidas em outros processos da vida cotidiana, como 

família, as universidades, a igreja, o lugar de trabalho etc.”. Ele continua sua análise 

assegurando que as ideias de Foucault foram importantes para compreender o território na 

multidimensionalidade do mundo e em seus diferentes significados, que são marcados por 

territorialidades plurais, complexas e em unidade, o que contribuiu para “a redescoberta do 

conceito de território sob novas leituras e interpretações: mudam os significados do território 

conforme se altera a compreensão das relações de poder” (Ibidem, p. 33 – grifo do autor).   

O geógrafo Claude Raffestin, um dos principais expoentes da discussão empreendida na 

geografia entre território e poder, assume uma afinidade com as proposições de Foucault para 

expor sua problemática, definindo como “trunfos do poder” a população, o território e os 
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recursos, aprofundando sua discussão sobre cada um deles: o autor coloca a população “na 

origem de todo o poder”, pois “ela constitui o elemento dinâmico de onde procede toda a ação”; 

destaca o território como “a cena do poder e o lugar de todas as relações”; e os recursos como 

um dispositivo que “determinam os horizontes possíveis da ação” (RAFFESTIN, 1993, p. 58).  

Nessa discussão, esse autor considera as relações de poder que ocorrem nas mais diversas 

escalas geográficas, como elemento fundamental para a redefinição do conceito de território e 

territorialidade, permitindo uma nova interpretação de seus significados, que leva em 

consideração diferentes agentes na produção do território, seja o Estado ou o indivíduo, as 

organizações grandes ou pequenas, pois “em graus diversos, em momentos diferentes e em 

lugares variados, somos todos atores sintagmáticos que produzem ‘territórios’” (Ibidem, p. 

152).  

Ainda para Raffestin, as relações do homem com o espaço mediado pelo poder são 

fundamentais para compreender o território, sendo imprescindível diferenciar esse conceito do 

espaço, pois “é essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território” e entender que 

“o território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator 

sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível” (Ibidem, p. 143), explicando, 

ainda, com base em Henri Lefebvre, que quando se passa do espaço ao território, este se torna 

“um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, 

revela relações marcadas pelo poder” (Ibidem p. 144), evidenciando, dessa forma, o nexo 

estreito entre espaço e território que envolve, por consequência, as relação de poder, mas 

distinguindo um do outro a partir de sua natureza. 

Considerando a aplicabilidade da teoria de Raffestin para além de querelas filosóficas21, 

é importante salientar, ainda, que para ele a produção do território não é uma exclusividade da 

ação do Estado; nesse sentido, as relações de poder projetadas no espaço também não são 

                                                 
21 Marcelo Lopes de Souza faz uma crítica à análise de Raffestin sobre espaço/território acreditando que esse autor 

comete um “equívoco de ‘coisificar’, ‘reificar’ o território, ao incorporar ao conceito o próprio substrato material 

– vale dizer, o espaço social” (SOUZA, 1995, p. 96), além do que ele “reduz espaço ao espaço natural, enquanto 

que território de fato torna-se, automaticamente, quase que sinônimo de espaço social” (p. 97, grifo do autor). No 

entanto, como propõe Rogério Haesbaert, é possível fazer uma análise mais compreensiva a partir de outras partes 

do texto de Raffestin “na medida em que, também para ele, espaço pode ser um ‘trunfo’ e território, ‘o campo de 

ação dos trunfos’”, além do que “compondo-se de ‘duas faces’, ‘expressão’ material e ‘concreta’ significativo, 

simbólico, o espaço é um ‘espaço relacional, inventado pelos homens’”, o que faz entender que nesse momento 

Raffestin superou “a diferenciação estanque proposta em outro momento entre espaço – ‘prisão original’ – e 

território – a ‘prisão que os homens constroem para si’” (HAESBAERT, 2011, p. 81-82).  
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restritas a ele e/ou apenas à dimensão política, outros agentes, como organizações, empresas, 

igrejas, grupos sociais, indivíduos que também estão intrinsecamente relacionados à produção 

do território, assim como as dimensões social, econômica e cultural. Nesse sentido, pode-se 

dizer que o território é relacional e o poder não consiste em apanágio do Estado-Nação, noções 

bastante importantes para a presente pesquisa. 

Outro autor que aprofunda a discussão sobre território e territorialidade ultrapassando a 

sua relação restrita com o Estado e avançando sobre a discussão que envolve, especialmente, 

territorialidade e poder em seu caráter relacional, além de considerar sua qualidade multiescalar 

e multidimensional é Robert Sack (1986), que compreende a territorialidade humana como a 

forma espacial básica do poder, construída a partir das relações sociais em todos os graus e 

contextos, desde as relações cotidianas até as organizações complexas, e como uma estratégia 

espacial poderosa para controlar as pessoas e as coisas. 

Inicialmente, em sua obra Sack (1986) propõe uma territorialidade notadamente humana, 

diferente daquelas, muito divulgadas, que entende a territorialidade em seres humanos como 

um desdobramento do comportamento animal, fruto de um instinto agressivo de sobrevivência. 

Nesse sentido o autor esclarece que apesar de ver a territorialidade como base de poder, não 

entende isso como parte de um instinto, e que, muito menos, vê o poder como essencialmente 

uma agressividade22. Para Robert Sack a territorialidade humana supõe o controle sobre uma 

área ou espaço que deve ser imaginado, concebido e compartilhado. 

Territoriality in humans is best understood as a spatial strategy to affect, 

influence, or control resources and people, by controlling area; and, as a 

strategy, territoriality can be turned on and off. In geographical terms it is a 

form of spatial behavior. The issue then is to find out under what conditions 

and why territoriality is or is not employed. 

[…] 

Its use depends on who is influencing and controlling whom and on the 

geographical contexts of place, space, and time. Territoriality is intimately 

related to how people use the land, how they organize themselves in space, 

and how they give meaning to place. 23  (SACK, 1986, p. 1-2). 

                                                 
22 Cf. Sack (1986, p. 1) “Although I see territoriality as a basis of power. I do not see it as part of an instinct, nor 

do I see power as essentially aggressive.”  
23 Tradução livre – “A territorialidade humana é melhor entendida como uma estratégia espacial para afetar, 

influenciar ou controlar recursos e pessoas, pelo controle de uma área; e, como estratégia, a territorialidade pode 

ser ativada e desativada. Em termos geográficos, é uma forma de comportamento espacial. A questão, então, é 

descobrir em que condições e por que a territorialidade é ou não empregada. 

[...]  
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Dessa forma, a territorialidade é a ação que produz um território que, por sua vez, tem 

dimensão política, econômica e cultual, e é compreendido e/ou utilizado como um espaço que 

possibilita o controle de pessoas e coisas, tendo como dispositivo essencial para sua formação 

a ideia de limites e/ou de fronteiras, sejam eles simbólicos ou materiais, que, inclusive, são 

flexíveis, pois, dependendo das estratégias espaciais e relações sociais de poder por parte de 

indivíduos, grupos sociais, organizações e instituições, podem ser ativados, desativados ou 

modificados. 

Sack (1986, p. 219) sintetiza sua concepção de territorialidade afirmando que “as a 

component of power, is not only a means of creating and maintaining order, but is a device to 

create and maintain much of the geographic context through which we experience the world 

and give it meaning”24, contribuindo, assim como Raffestin e outros geógrafos, para descortinar 

a relação entre território e poder, que não se dá apenas através do poder político do Estado, 

além de considerar seus significados materiais e simbólicos a partir das diferentes escalas 

espaciais e dos diversos contextos sociais, sejam políticos, econômicos e/ou culturais, 

ampliando e aprofundando, dessa maneira, a dimensão conceitual dos termos território e, 

especialmente, territorialidade. 

Um autor que teve suas ideias e discussões sobre a concepção de território bastante 

debatidas no Brasil, e que se aproximou da perspectiva de Sack (1986) e, principalmente, da de 

Raffestin (1993), foi Marcelo Lopes de Souza (1995, p. 78-79), que concebe o território como 

“um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder”, onde a principal questão 

não é saber quais as características geológicas e os recursos naturais disponíveis em uma certa 

área, ou o que se produz ou quem produz nessa área, ou, ainda, quais as relações afetivas e de 

identidade entre um determinado grupo social e o seu espaço de vivência, pois esses aspectos 

podem ajudar a descortinar a gênese de um território e compreender os motivos para controlá-

lo ou mantê-lo; mas a questão essencial é saber “quem domina ou influencia e como domina ou 

influencia esse espaço”, já que “o território é essencialmente um instrumento de exercício de 

                                                 
Seu uso depende de quem está influenciando e controlando quem e sobre os contextos geográficos de lugar, espaço 

e tempo. Territorialidade está intimamente relacionado à forma como as pessoas utilizam a terra, como eles se 

organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar.” 
24  Tradução livre – "como um componente do poder, não é apenas um meio de criar e manter a ordem, mas é um 

dispositivo para criar e manter grande parte do contexto geográfico através do qual nós experimentamos o mundo 

e conferimo-lhes significado." 
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poder”, sendo fundamental para sua análise compreender como e porque as relações de poder 

se estabelecem e se reproduzem em um determinado espaço.  

 Nesse sentido, o território se constitui como a dimensão espacial das relações sociais de 

poder, que, claro, projeta limites, dispositivos e estratégias de controle e manutenção desse 

espaço, que podem ser materiais e/ou simbólicos, o que se associa às ideias de Sack (1986) 

sobre a territorialidade humana. Além disso, a constituição de um território pode ter cunho 

político, econômico e/ou cultural, afastando-se daquela ideia que associa poder a questões de 

ordem apenas política, avançando sobre as ideias de poder relacional presente em Raffestin 

(1993), e que permeiam os diferentes contextos sociais.  

Souza (1995, p. 87) continua sua aproximação conceitual explicando que “territórios, que 

são no fundo antes relações sociais projetadas no espaço que espaços concretos”, podem ser 

construídos ou desconstruídos dentro das mais diversas escalas temporais, podem ser 

permanentes ou ter existência efêmera, periódica ou cíclica, “e isto apesar de que o substrato 

espacial permanece ou pode permanecer o mesmo”. O autor ainda complementa sua discussão 

reafirmando sua abordagem relacional, dizendo que o território é produto das “relações de poder 

espacialmente delimitadas e operando, destarte, sobre um substrato referencial” (Ibidem, p. 97). 

As relações de poder projetadas no espaço, levando-se em consideração as diferentes 

dimensões da sociedade – políticas, econômica e/ou cultural – constituem e produzem o 

território, que ganha forma e significado nas mais diversas escalas espaciais e temporais. Esse 

território tem, inclusive, como referência básica um suporte espacial ou substrato material, mas 

que, necessariamente, não deve ser reduzido a este, já que os territórios são móveis, flexíveis e 

estão diretamente relacionados a uma construção social e às estratégias de controle e 

manutenção desse espaço pelos diversos agentes e/ou grupos sociais, o que remete à 

importância da territorialidade na constituição dos territórios, já que existe aí uma interação do 

homem/sociedade e o espaço. 

O território é constituído e/ou produzido a partir das relações sociais na 

multidimensionalidade de seus contextos que envolvem relações de poder, além de uma 

materialidade e uma imaterialidade que estão presentes no cotidiano dessas relações e fazem 

parte do mundo da vida dos diversos “agentes territoriais”.  Dessa maneira, se destacam de 

formas mais evidentes e concretas no jogo dessas relações, pois podem ser visíveis e até 

mensuráveis, os seus aspectos políticos e econômicos, mas também destacam-se suas 
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características culturais, que, indubitavelmente, se projetam sobre o espaço e dão forma e 

significado ao território.  

Esse é um aspecto que se estabelece a partir de uma apropriação e/ou controle de um 

determinado espaço com base em uma territorialidade que ganha contornos simbólicos com 

dimensões materiais ou imateriais, que carregam esses espaços de significados e valores 

qualitativos de acordo com as intenções e interesses de indivíduos, grupos sociais e/ou 

instituições que exercem um “poder simbólico” sobre o espaço e práticas sociais que são 

legitimadas por sujeitos e agentes que os reconhecem como seus representantes para exercerem 

esse poder. 

O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer 

ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste 

modo, a acção [sic] sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico 

que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou 

econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for 

reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário. (BOURDIEU, 2007, p. 14, 

grifo do autor). 

   A dimensão simbólica do território, nesse sentido, ganha corpo a partir das relações 

sociais de poder e dentro de um contexto cultural inerente aos indivíduos, grupos sociais e 

instituições. Esses agentes imprimem a um espaço controlado e/ou apropriado, ou seja, o 

território, suas marcas e símbolos através de práticas sociais que têm valor significativo em um 

tempo específico e cíclico (territórios temporários ou móveis, como alguns espaços de crenças 

instituídos na festa de São Roque, em Nazaré – BA, que formam um território simbólico 

apropriado e controlado pela Igreja Católica e religiosidade popular – ver capítulo 5) ou ainda, 

em um tempo prolongado e duradouro (territórios estáveis ou permanentes, o que não quer dizer 

que são sempre fixos e imutáveis, pois eles podem sofrer alterações de acordo com interesses e 

propósitos dos agentes que os controlam, como o território diocesano de Amargosa – ver 

capítulo 4). Esses territórios se efetivam nas mais diferentes escalas espaciais, o que depende 

da intensidade das relações sociais estabelecidas na dinâmica de sua constituição, produção e 

apropriação e da dimensão do(s) dispositivos(s) e fenômeno(s) associado(s) à territorialidade 

empreendida pelos agentes que a produzem no cotidiano de suas atividades e relações. 

Nesse contexto, entender as relações sociais de poder na constituição e apropriação de 

um território com dimensão simbólico-cultural é fundamental para compreender a 

territorialidade católica empreendida no Brasil (capítulo 3) e sua repercussão na escala regional, 
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como no Recôncavo da Bahia por meio da Diocese de Amargosa (Capítulo 4), além de sua 

relação com a religiosidade popular (Capítulo 5). 

 

 

2.2.2 Territorialidade e a Constituição do Território Simbólico-Cultural 

 

Numa concepção simbólico-cultural é demasiadamente complexo definir as fronteiras, as 

demarcações, os limites do território, pois o espaço apropriado de forma simbólico-cultural 

apresenta os contornos, não muito bem definidos, das ações, estratégias, práticas, rituais de 

indivíduos ou grupos que conferem ao território apropriado marcas simbólicas expressas a partir 

de uma territorialidade exercida por grupos que convergem ou confrontam-se em seus interesses 

na vivência de suas relações. O que se pode fazer é tentar estabelecer os principais marcos e 

eixos (sistemas de resistência ao movimento, ou seja, iconografias no sentido gottmaniano) e 

sua correlação com os sistemas de movimento (o fluir da vida dos sujeitos sociais), os quais os 

agentes hegemônicos tentam conformar, orientar, “pastorear” – numa visão cara ao catolicismo.  

Para Corrêa (2004), os territórios culturais são delimitados por fronteiras porosas, de 

trocas e/ou por uma circularidade cultural25 que permitem a aproximação e diálogo entre 

práticas culturais diversas. Desse modo, o território pode ser concebido sem a existência de 

uma delimitação material ou física, sendo que seus contornos podem ser definidos pela 

territorialidade empreendida por diferentes agentes sociais sem, necessariamente, ser imposta 

uma fronteira que demarque claramente seus limites. 

Nesse sentido, a territorialidade se constitui como característica fundamental desse 

debate, já que para determinados grupos humanos o território existe e se constitui sem precisar 

delimitá-lo formalmente. O geógrafo Joel Bonnemaison, estudando grupos tradicionais em 

ilhas do Pacífico, contribuiu para uma crítica à visão do território como um recipiente fechado, 

aproximando-o da noção de rede de relações afetivas: 

[...] a territorialidade é compreendia muito mais pela relação social e cultural 

que um grupo mantém com a trama de lugares e itinerários que constituem seu 

                                                 
25 Corrêa (2004, p. 21) discute a concepção de circularidade cultural com base em Ginzburg (1987) 

compreendendo-a a partir da relação de dois eixos: um no sentido vertical “onde ocorrem influências culturais 

entre as diferentes classes sociais, num processo de mão dupla”; e outro no sentido horizontal, “que viabiliza a 

troca de experiências e a incorporação destas por culturas distintas”. 
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território do que pela referência aos conceitos habituais de apropriação 

biológica e de fronteira. Assim, existem povos para quem a noção de fronteira 

é praticamente inexistente, sem que para isso signifique que eles não tenham 

território.  

[...] um território é coisa bem diferente de um espaço fechado, protegido por 

uma fronteira. No fundo, ele é muito mais um “núcleo” do que uma muralha, 

e um tipo de relação afetiva e cultural com uma terra, antes de ser um reflexo 

de apropriação ou de exclusão do estrangeiro. (BONNEMAISON, 2002, p. 

99-101). 

Segundo Haesbaert (2011, p. 74), a territorialidade é o conceito apropriado para destacar 

as questões que envolvem a dimensão simbólico-cultural do território, já que a “territorialidade, 

além da acepção genérica ou sentido lato, onde é vista como a simples ‘qualidade de ser 

território’, é muitas vezes concebida em um sentido estrito como a dimensão simbólica do 

território”, o que não quer dizer que o aspecto simbólico-cultural do território seja seu elemento 

dominante e esgote, assim, suas características, mas que, apenas, ao se tratar de territorialidade 

deve-se enfatizar o seu caráter simbólico. 

Na constituição e produção do território simbólico, a territorialidade se apresenta como 

um elemento essencial para compreendê-lo em sua complexidade e em todos os seus 

significados. A territorialidade se constitui em uma estratégia espacial para controlar as pessoas 

e as coisas a partir do controle de uma área, ocorrendo em diferentes graus e em vários contextos 

sociais. Isso quer dizer que a territorialidade é uma expressão geográfica básica do poder social 

e o meio pelo qual espaço e sociedade estão interligados, permitindo compreender, ainda, as 

relações históricas entre sociedade, espaço e tempo em função das mudanças de territorialidade 

(SACK, 1986, p. 5).  

No entanto, não se pode reduzir a territorialidade simplesmente como “o controle de 

área”, mas também como a tentativa de indivíduos ou grupos sociais de influenciar ou controlar 

as ações dos outros. Com base nessa afirmativa, Sack (1986, p. 19) define formalmente a 

territorialidade e o território como “the attempt by an individual or group to affect, influence, 

or control people, phenomena, and relationships, by delimiting and asserting control over a 

geographic area. This area wiIl be called the territory”26. 

Essa definição de territorialidade não só apresenta o seu significado, mas sugere, ainda, 

o que se pode fazer, como controlar coisas, pessoas e relações, além de conter três situações de 

                                                 
26 Tradução livre – “a tentativa de um indivíduo ou grupo de afetar, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e 

relações sociais, por meio da delimitação e afirmação do controle sobre uma área geográfica. Essa área será 

chamada território”.  
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territorialidade que informam sua lógica e seus efeitos significativos e mantém uma relação 

interdependente: i) a territorialidade deve envolver uma forma de classificação por área, ou seja, 

ela define a área ou zona de controle e acesso dentro de um espaço delimitado e construído a 

partir das relações sociais; ii) a territorialidade deve  conter uma forma de comunicação, que 

envolve a declaração de um limite, material e/ou simbólico que informa sobre o controle, posse 

ou exclusão de uma área a partir de uma fronteira territorial; iii) e cada instância de 

territorialidade envolve uma tentativa de manter o controle sobre o acesso a uma área ou 

restringi-lo para as coisas que estão dentro desta área ou fora dela, punindo as transgressões e, 

dessa forma, manter o controle social dentro do território. (SACK, 1986, p. 21-22). 

É importante dizer também que, para o autor em destaque, um território pode ser usado 

para conter, restringir ou excluir a partir de sua delimitação territorial, ou seja, de seus limites 

e/ou fronteiras, o que vai delinear estratégias e/ou procedimentos para controlar o acesso e o 

uso de coisas, recursos e pessoas no território, bem como sua manutenção a um determinado 

grupo ou indivíduo. Essas estratégias e/ou procedimentos de controle e manutenção do território 

não precisam, necessariamente, estar relacionadas a mecanismos “físicos” ou materiais do 

território, mas também a aspectos simbólicos e afetivos inerentes às relações sociais e espaciais.   

Além disso, para Sack (1986), uma área ou local que se constitui ou é usado como um 

território em um determinado momento histórico pode não ser em outro momento, e, no mundo 

atual, isso é mais intenso e rápido, já que a territorialidade é flexível e está bastante relacionada 

a estratégias espaciais de indivíduos ou grupos para controlar coisas e relações, adicionando-se 

aí a ideia de que o território é produto de uma construção social a partir das relações de poder. 

Rogério Haesbaert (2007b, p. 25), a partir de uma revisão teórica, sintetiza as diversas 

propostas em que a noção de territorialidade foi discutida: i) territorialidade num enfoque mais 

epistemológico, que a condiciona à existência do território, sendo mais abstrata e teórica, 

relacionada, ainda, ao conceito de território proposto; ii) territorialidade num sentido mais 

ontológico, referindo-se à territorialidade como: a) materialidade, controle físico; b) 

imaterialidade, controle simbólico; c) espaço vivido, conjugando materialidade e 

imaterialidade.  

Ainda, no sentido de distinguir as diversas formas para se trabalhar com a relação entre 

território e territorialidade, Haesbaert (2007b, p. 26) agrupa essas possibilidades da seguinte 

maneira: 
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a) territorialidade numa dimensão mais ampla que território, em que todo território 

corresponde a uma territorialidade, o que não implica dizer que toda territorialidade 

teria um território; 

b) territorialidade como sinônimo de território, em que não se distingue um do outro, 

pois a territorialidade é condição para existência do território e todo território implica 

uma territorialidade; 

c) territorialidade distinta de território, em dois sentidos: i) territorialidade como 

domínio da imaterialidade, distinguindo-se do território material e concreto; ii) 

territorialidade com domínio do vivido ou do não institucionalizado, distinguindo-se 

do território formal, jurídico-político; 

d)  territorialidade como uma simples extensão do território, tratando-se apenas de uma 

de suas dimensões, ou seja, a territorialidade como algo mais restrito. 

 

A territorialidade neste trabalho segue a concepção de seu sentido mais amplo, em que 

todo território corresponde a uma territorialidade e que ela condiciona sua existência, seja ele 

simbólico ou funcional, imaterial ou material, considerando o território como espaço apropriado 

e vivenciado pelos diversos grupos sociais nos diferentes contextos de suas relações cotidianas, 

priorizando sua dimensão simbólica, mas sem, efetivamente, desconsiderar sua existência 

material. 

Nesse contexto, território e territorialidade são tratados a partir da relação qualitativa do 

indivíduo com o seu espaço de vivência e na sua relação com outros sujeitos, tentando 

compreender como determinados grupos se apropriam e dão significados ao espaço e 

estabelecem, a partir dessa relação, estratégias ou mecanismos de apropriação, controle e 

utilização dos territórios constituídos de elementos simbólico-culturais e identificar os conflitos 

e tensões que aparecem nas tramas das relações sociais de poder na constituição dos territórios.  

A discussão da dimensão simbólica do território, com todas as suas nuanças, e por 

consequência a territorialidade, terá como referência principal uma abordagem cultural na 

geografia, que oferece subsídios teóricos para compreender a relação homem e espaço a partir 

das formas de apropriação simbólica e da experiência vivida, atribuindo valores e significados 

ao seu espaço de vida. Essa abordagem coloca o homem e os grupos sociais no centro de seus 

estudos e pesquisas.  
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De acordo com Cosgrove e Jackson (2003), Claval (1999b) e Corrêa (1997), a abordagem 

cultural na geografia é retomada após a década de 1970 e ganhou força a partir da década de 

1980, inicialmente aprofundando um debate sobre questões de ordem teórico-metodológica 

entre a geografia cultural “tradicional” e a “nova” geografia cultural, ou como prefere alguns 

autores, a geografia cultural moderna e, logo em seguida, ampliando essas discussões para 

compreender a realidade social a partir da relação do homem com seu espaço de vivência. 

 A geografia cultural tradicional realiza suas investigações antes de 1970, com destaque 

para estudos dos aspectos materiais das culturas, como o vestuário, o habitat, os utensílios e as 

técnicas, sem se preocupar muito com as ideias, representações, valores morais e afetivos 

presentes nas relações sociais entre sujeitos, grupos humanos e o espaço. A geografia cultural 

moderna, que inicia seus estudos a partir de 1970, está mais preocupada com os valores morais 

e afetivos, com a diversidade dos sistemas de representações e significados que permitam as 

pessoas e grupos humanos se reconhecerem, se afirmarem e constituírem coletividades. 

(CLAVAL, 1999b). 

Assim, mais do que descrever e analisar os lugares com base nas suas características 

materiais, essa nova abordagem cultural na geografia dá ênfase e importância maior aos 

significados, valores e representações atribuídos ao espaço de vivência de indivíduos e grupos 

sociais, na tentativa de compreender a relação do ser humano com esse espaço a partir de 

práticas e fenômenos sociais de caráter cultural, destacando o homem com suas crenças, 

atitudes e comportamentos nas análises geográficas.  

Haesbaert (2011) chama a atenção para a dificuldade histórica que a geografia tem em 

trabalhar com a dimensão simbólica do território, mesmo a geografia cultural, que utiliza com 

maior frequência outros conceitos, especialmente o de lugar e paisagem, em seus estudos que 

tentam compreender fenômenos atrelados à dimensão cultural do espaço. No entanto, isso não 

quer dizer, como o autor afirma, que as discussões que envolvem os conceitos de paisagem e, 

principalmente, lugar, não tenham algum tipo de correspondência com os debates relativos ao 

território e à territorialidade. 

  É importante destacar, ainda, que a geografia cultural tem como base principal de estudo 

as práticas culturais, tendo, assim, a simbologia aplicada aos problemas de ordem espacial, o 

que permite análises que consideram as práticas materiais, concretas, visíveis da ação do 
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homem sobre o espaço, mas também análises que destacam a imaterialidade dessas práticas, 

que fundamentam a capacidade que os indivíduos e grupos humanos têm de simbolizar. 

No dinamismo da constituição do território a cultura é um fator essencial, pois, segundo 

Bonnemaison (2002, p. 101-102), “é pela existência de uma cultura que se cria um território e 

é por ele que se fortalece e se exprime a relação simbólica existente entre a cultura e o espaço”, 

fundando e encarnando aí valores e significados que contribuem para a construção de uma 

identidade, que não pode ser dissociada da discussão do território, especialmente no que diz 

respeito à sua dimensão simbólica, já que essa dimensão reforça a ideia de valorização e 

significação do espaço apropriado e, dessa forma, fortalece identidades individuais e/ou 

coletivas27. 

É possível dizer que existe um cruzamento entre território e identidade, especialmente 

quando se fala da espacialização de práticas culturais de determinados grupos sociais que dão 

significado ao território e atribuem valor qualitativo ao seu espaço de vivência como, por 

exemplo, através de experiências espirituais, religiosas, afetivas, simbólicas, conferindo sua 

territorialidade apropriando-se, reivindicando, disputando determinadas parcelas do espaço em 

um confronto de forças com outros sujeitos e grupos para tentar afirmar sua identidade 

territorial. 

A exemplo da relação existente entre território e identidade, pode-se dizer que a 

territorialidade empreendida pela Igreja Católica em um determinado lugar para controlar 

coisas, pessoas, fenômenos, relações em um tempo específico, o tempo sagrado – uma festa 

religiosa dedicada a um santo, por exemplo –, consiste em um conjunto de estratégias e 

dispositivos criados para afirmar e/ou reivindicar uma identidade católica, que se diz 

hegemônica, através de rituais e práticas que reatualizam um tempo mítico e dão significado a 

ações e ao espaço onde acontece essas ações, ou seja, os espaços de crenças.  

Mas, nesse mesmo tempo sagrado – o tempo da festa – outros sujeitos e/ou grupos sociais 

empreendem uma territorialidade para definir e se apropriar, seja de forma simbólica ou 

material, desses espaços de crenças que estão dentro do mesmo espaço territorial que a Igreja 

Católica, junto com seus seguidores, reivindica sua identidade, para poderem expressar suas 

crenças através de outros rituais e práticas religiosas e, também, afirmarem sua identidade, 

                                                 
27 Sobre a questão da identidade ver Hall (1998) e sobre a relação entre território e identidade ver: Bossé (2004), 

Claval (1999a) e Sodré (1988). 
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como a das religiões afro-brasileiras e, até mesmo, de um catolicismo popular que transgridem 

a institucionalização e formalização da religião católica.  

Nesse contexto e com base em Bossé (2004), é interessante analisar, como um grupo 

(católicos, candomblecistas, umbandistas, pessoas sem religião) ou instituição (Igreja Católica), 

percebe, representa e relaciona-se com o “outro” e se, de alguma forma, esse “outro” contribui 

ou diverge da “unidade” de um determinado grupo identitário, além de perceber sua relação 

com um território simbólico que fortalece essa identidade através da espacialização de suas 

práticas religiosas ou culturais. Sem esquecer Hall (1998), quando este lembra o problema das 

identidades deslizantes na pós-modernidade – daí as aspas no “outro”, que amiúde pode estar 

encarnado num mesmo sujeito social: o católico que frequenta cerimônias e realiza práticas de 

outras religiões. 

Essa “disputa” pela hegemonia de um determinado espaço e, por consequência, pela 

apropriação simbólico e/ou material desse espaço, para realização de suas práticas e rituais, é 

efetivada a partir de relações sociais de poder que envolvem tensões, enfrentamentos, 

conciliações, consensos que ocorrem de forma conflitante ou harmoniosa entre os indivíduos, 

grupos sociais e/ou instituições. A partir dessas relações sociais é que se produzem as 

territorialidades que constituem os territórios simbólicos e, dentro desse contesto, o território 

religioso. 

O território religioso compreende as tramas de um cotidiano que fazem parte do mundo 

da vida de sujeitos, grupos sociais, instituições, relações, fenômenos religiosos, que adquire 

significado qualitativo e representativo na estreita relação do homem com seu espaço de 

vivência. 

 

 

2.3 TERRITÓRIO RELIGIOSO  

 

Entende-se que a territorialidade condiciona a existência do território que, por sua vez, 

tem caráter simbólico e material em qualquer que seja sua dimensão social – política, 

econômica e/ou cultural – e sua efetiva constituição está atrelada às mais diversas escalas 
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espaciais. No entanto, neste trabalho o caráter simbólico do território ganha maior destaque, 

pois se discute sua apropriação e valorização por meio da vivência religiosa de diferentes 

agentes territoriais no cotidiano de suas práticas sociais para imprimir aos espaços de crenças 

uma territorialidade que lhes interessam. Contudo, não é possível desprezar as características 

materiais do território, já que muitos símbolos e espaços sagrados que são apropriados, 

valorizados e controlados por indivíduo, grupo social e/ou instituição têm existência concreta e 

fazem parte da estratégia de territorialidade desses agentes. 

Nesse sentido, o território religioso, que marcadamente apresenta uma dimensão cultural, 

adquire sentido e significado através de sua representatividade e simbolismo para determinados 

grupos sociais que se apropriam dele na sua relação com o espaço e com outros agentes 

territoriais. Assim, compreende-se que o território religioso é produzido e constituído a partir 

das relações sociais que, implicitamente ou explicitamente, envolvem poder, além de que ele 

tem existência simbólica e material, já que a territorialidade empreendida sobre os espaços de 

crenças, apesar de seu caráter simbólico, tem dimensões imateriais e também materiais. 

A dimensão simbólica do território religioso fortalece a valorização e significação das 

práticas religiosas nos espaços de crenças apropriados pelos diferentes agentes territoriais e 

contribuem, ainda, para uma efetivação de uma territorialidade que reafirma a identidade 

religiosa de indivíduos e grupos sociais que têm nos símbolos e imagens religiosas, nos 

itinerários de uma procissão, nos espaços sagrados e de crenças, a base simbólica e material 

dessa identidade.  

Desse modo, a relação de indivíduos, grupos sociais e instituições com o território 

religioso, que é impregnado de símbolos, significados e valor qualitativo, fortalecem um 

sentimento identitário por meio da dimensão espacial de práticas e rituais religiosos e relações 

sociais de poder que envolvem conflitos e consensos, onde uma territorialidade é empreendida 

para apropriação e valorização dos espaços sagrados e de crenças e o território religioso é 

produzido e constituído.  

As demarcações e fronteiras do território religioso não são sempre bem definidas e nem 

sempre tem base espacial concreta e delimitável; afinal de contas, “o território é coração antes 

de ser fronteira. É uma qualidade de relação emotiva que reúne aqueles que partilham a mesma 

representação do espaço” (BONNEMAISON e CAMBREZY, 1996 apud SANTOS, 2004, p. 

74).  
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Assim, dentro de um determinado território religioso, que pode possuir símbolos e 

representações convergentes para diversos grupos religiosos, muitas vezes existe um vínculo 

dos espaços de crenças (quando eles não são os mesmos) na efetivação de práticas e rituais de 

grupos religiosos diferentes. Isso ocorre porque esses grupos partilham um sentimento 

identitário e/ou uma relação afetiva com aquele território que, por sua vez, não possui fronteiras 

tão delimitáveis, estáveis e permanentes, o que possibilita a existência de interação, confronto, 

tensões e consensos no cotidiano de vivências da experiência religiosa. 

O território religioso tem caráter cultural, especialmente quando é atribuído a ele uma 

carga simbólica pelos diferentes grupos religiosos na realização de suas práticas e rituais 

devocionais, podendo ser entendido como “todo o lugar ou conjunto de lugares ligados entre si 

que, de modo persistente no tempo, são utilizados pelos homens, nas suas práticas religiosas, 

de tal modo que se tornam referências simbólicas para uma dada comunidade ou grupo, que 

deles se apropria” (SANTOS, 2004, p. 81).  

Além da dimensão simbólica do território religioso, ele pode ser definido, 

concomitantemente, a partir de uma base espacial concreta e materializada, como é feito por 

determinados sistemas de crenças institucionalizados, citando-se como exemplo a religião 

católica que delimita, controla e se apropria do território religioso a partir de uma 

territorialidade específica.  

Esse território religioso instituído pela Igreja Católica, levando-se em consideração sua 

dimensão simbólica e material, serve como base de estudo neste trabalho, que ainda se preocupa 

em compreender as relações sociais, tensões, conflitos e consensos existentes entre essa 

instituição e as práticas da religiosidade popular que usam, valorizam, reivindicam e se 

apropriam de determinados espaços de crenças dentro desse território religioso instituído pela 

Igreja Católica. 

Para Rosendahl (2005, p. 201), 

Atualmente, o território, impregnado de significados, símbolos e imagens, 

constitui um dado segmento do espaço – via de regra delimitado – que resulta 

da apropriação e do controle por parte de um determinado agente social, um 

grupo humano, uma empresa ou uma instituição. Na realidade, o território é 

um importante instrumento da existência e da reprodução do agente social que 

o criou e o controla. Apresenta, além do caráter político, um nítido caráter 

cultural, especialmente quando os agentes sociais são grupos étnicos, 

religiosos ou de outras identidades. 
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Nesse sentido, pode-se dizer que a Igreja Católica é uma instituição que se apropria de 

determinadas parcelas do espaço criando territórios onde ela consegue reproduzir seus preceitos 

e reafirmar uma identidade religiosa com base em alguns símbolos e representações de caráter 

cultural e significativo para determinados grupos humanos, o que lhe confere uma legitimidade 

para empreender uma territorialidade que se efetiva a partir do controle de pessoas, coisas e 

relações dentro desse território religioso. Porém, vale ressaltar, que essa territorialidade não 

ocorre sempre de maneira harmoniosa e consensual, especialmente quando se trava relações 

sociais de poder que envolvem outros sistemas de crenças.  

No seio dessas relações sociais de poder, podem surgir novos agentes territoriais que 

tentam definir novas fronteiras simbólicas e/ou materiais, reivindicando e se apropriando dos 

espaços de crenças que compõem um determinado território religioso, ameaçando/desafiando 

a territorialidade hegemônica. Esta ameaça se torna muito mais evidente se a legitimidade de 

uma territorialidade que se dizia hegemônica não é mais reconhecida ou perdeu força diante do 

grupo que representa.  

Assim, como estratégia para garantir a manutenção dessa legitimidade e das fronteiras 

simbólicas e/ou materiais e, por consequência, da territorialidade da instituição ou grupo, 

aparecem tensões e conflitos ou, ainda, consensos e aceitações que podem tornar o exercício da 

territorialidade hegemônica: instável, existindo algum tipo de atrito entre sistemas de crenças 

que atuam no mesmo território religioso; excludente, expulsando definitivamente alguns dos 

grupos religiosos que atuam nesse território; ou, por fim, promover uma coexistência entre os 

grupos religiosos que reivindicam e se apropriam de espaços de crenças significativos para 

ambos. 

Essas três situações descritas acima são apontadas por Sopher (1967 apud CORRÊA, 

2004, 2012; ROSENDAHL, 1996, 2012) na sua análise sobre os modelos de interação entre 

sistemas religiosos como consequência do comportamento estratégico adotado pelas minorias 

religiosas em relação à hegemonia de grupos religiosos majoritários, e vice-versa, além da 

mistura de comunidades religiosas e da diversidade de práticas devocionais em áreas de 

transição. Corrêa (2012, p. 128) considera essas interações como estratégias de territorialidades 

“engendradas pelo indivíduo ou grupo social para a constituição, defesa e manutenção do seu 

território cultural” que envolve “o jogo de poder vivenciado entre as minorias religiosas e 

domínios religiosos hegemônicos”. 
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Rosendahl (1996, 2012) faz uma análise da territorialidade desses três tipos de interação 

entre sistemas religiosos propostos por Sopher: 

i) coexistência pacífica – representa um equilíbrio entre os sistemas religiosos que 

coexistem em um mesmo território e demonstram sentimentos mútuos de respeito, 

indiferença ou de antipatia. Essa tolerância religiosa permite aos sujeitos que 

fazem parte de um grupo religioso frequentarem cerimônias em templos de outros 

sistemas religiosos ou que as pessoas tenham filiação religiosa pluralista. Pode 

ocorrer, ainda, uma coexistência relativamente pacífica, especialmente entre 

comunidades fanaticamente exclusivistas em questões religiosas que a levam a 

uma tendência autossegregadora;  

ii) Instabilidade e competição – nesse segundo tipo de interação, um dos sistemas 

religiosos é caracterizado pela instabilidade. Um exemplo claro dessa interação 

marcada pela instabilidade ou por competição é a conversão por contato ou a 

atividade missionária que estabelece o contado de um sistema universalizante e 

um sistema fracamente organizado numa tentativa de criar um padrão de 

conversão com base em conceituações centrais; 

iii) intolerância e exclusão – algumas religiões, a exemplo do judaísmos, do 

cristianismo e do islamismo professam a posse de uma verdade única e absoluta 

com base em seu sistema religioso que, muitas vezes, provocam reação hostil de 

diferentes sistemas religiosos. O uso da pressão política e controle sobre um 

determinado território contribuem para destruir ou excluir práticas e rituais de um 

sistema religioso ameaçado.  

Essas interações entre diferentes sistemas religiosos que ocorrem dentro de um território, 

reivindicando seu controle, apropriação, utilização e a definição de fronteiras territoriais 

simbólicas e, muitas vezes, materiais e concretas, caracterizam uma territorialidade marcada 

por relações sociais de poder que podem ser percebidas em diferentes realidades e diversas 

escalas espaciais. O problema poderia ser debatido, ainda, numa perspectiva mais ampliada 

acerca dos complexos fenômenos da multiculturalidade ou interculturalidade intrínsecos à 

sociedade brasileira; entretanto, isto fugiria aos objetivos da presente tese. 

Ao inspirar-se na perspectiva de Sopher sobre as interações entre os sistemas religiosos, 

Corrêa (2004), em sua tese de doutorado, exemplifica-as muito bem a partir da constituição do 

nexo territorial da Irmandade da Boa Morte localizado na cidade de Cachoeira, BA. Segundo 
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essa autora, ao longo do século XIX e boa parte do século XX, a Irmandade da Boa Morte 

balizou a interseção entre os sistemas religiosos que a compõem – Candomblé/Igreja Católica 

– e através de práticas culturais e de seus rituais fomentaram as territorialidades que formam a 

identidade do nexo territorial Irmandade da Boa Morte, levando-a a dizer que o comportamento 

dos sujeitos, grupos e instituições que fazem parte desses sistemas eram de coexistência 

pacífica. Ela continua sua análise explicando que  

[...] ao levarmos em conta o contexto histórico das relações sociais brasileira 

e, no caso, baiana, estabelecidas entre as situações de confronto e cooperação, 

especialmente, no século XIX, podemos afirmar que a relação 

Candomblé/Igreja Católica ocorria sob a condição de instabilidade, onde o 

jogo da tolerância/intolerância era empreendido pelos dois territórios, 

objetivando, por um lado, o domínio hegemônico católico, e, por outro, para 

o candomblé, como minoria, sua permanência, como território-santuário, 

portador da memória ioruba. Nesta direção, a Irmandade da Boa Morte, como 

fruto da interseção destes dois sistemas religiosos, ao ser observada como o 

nexo articulador dos mesmos, por fim, apresentava e apresenta a mesma 

dinâmica de instabilidade e, a partir da década de 1980 do século passado, esta 

situação de “tolerância” entre os territórios religiosos em questão, passa a ser 

abalada, aprofundando na Irmandade o terceiro eixo, o da intolerância. Por 

consequência do acirramento das relações instáveis, a exclusão da Irmandade 

da Boa Morte do seio da Igreja Católica, induzindo-a a um esmaecimento das 

práticas religiosas vinculadas ao catolicismo, que compunha a sua 

territorialidade aparente nos rituais da sua festa, fortalecendo por sua vez, a 

sua prática embasada no candomblé – a territorialidade subjacente – que se 

solidifica na sua função de sustentar a identidade do grupo religioso, como as 

Iyás da Boa Morte. 

A situação em questão será resolvida no último ano da década de 1990, com 

o retorno da Igreja Católica na participação dos rituais que compõem a festa 

da Irmandade restabelecendo a ação de coexistência pacífica entre os 

territórios, que permanece perpassada pela instabilidade do jogo de poder que 

se estabelece pelo sentido religioso do ato de festejar da Boa Morte. 

(CORRÊA, 2004, p. 200). 

A discussão empreendida acima mostra que a interação entre diferentes sistemas 

religiosos realça um dos tipos de comportamentos religiosos proposto por Sopher em um 

determinado tempo/espaço, porém, esse comportamento, fruto da interação entre os sistemas 

religiosos, não é permanente, ele pode mudar através do tempo, motivado por acontecimentos 

históricos que marcam essa interação e, por consequência, provoca mudanças na relação de um 

grupo religioso com seu território. 

No entanto, apesar das mudanças que podem ocorrer na relação entre o indivíduo, grupo 

ou instituição com o território religioso – provocadas pela variação da interação entre os 

sistemas religiosos – os valores qualitativos, sentidos e significados dados a ele podem 
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continuar os mesmos para esses agentes, gerando relações de tensões, enfrentamentos, acordos 

e consensos. 

A interação entre diferentes sistemas religiosos em um determinado território também é 

objeto de análise neste trabalho, que, nesse caso, tenta compreender como é empreendida a 

valorização e apropriação dos espaços de crenças na festa de São Roque realizada na cidade de 

Nazaré, Bahia, através da efetivação de práticas da religiosidade popular em um território 

religioso definido hegemonicamente pela Igreja Católica no Recôncavo da Bahia, que é o da 

Diocese de Amargosa. 

Nesse contexto, aparece a existência, às vezes permanentes e/ou estáveis, outras vezes 

cíclicas e/ou temporárias, de um território religioso vinculado aos espaços de crenças e com 

grande valor significativo, com caráter simbólico e com base material, no qual as práticas e 

rituais religiosos de diferentes sistemas de crenças se realizam e diversas relações 

socioespaciais ocorrem, efetivando-se a apropriação desse território pelos múltiplos agentes 

envolvidos nessa territorialidade das crenças.  

Para compreender a dimensão simbólica do território através da territorialidade da Igreja 

Católica e de grupos e indivíduos que estão interligados à práticas da religiosidade popular, é 

essencial realizar essa discussão a partir da dimensão que envolve o espaço/tempo sagrado até 

chegar aos espaços de crenças. 

 

 

2.4 ESPAÇO/TEMPO SAGRADO E OS ESPAÇOS DE CRENÇAS 

 

Ao estudar os espaços de crenças no Recôncavo da Bahia a partir da relação entre a 

territorialidade da Igreja Católica e a religiosidade popular, propõe-se uma análise da 

espacialidade do fenômeno religioso e da experiência religiosa. Nesse sentido, deve-se 

considerar, também, a discussão que envolve o espaço/tempo sagrado, pois é na complexidade 

desse conceito que o estudo da espacialidade de práticas religiosas se torna inteligível para uma 

abordagem de cunho geográfico. 

A discussão sobre o espaço/tempo sagrado envolve, logicamente, uma reflexão sobre o 

sagrado, que inclusive faz parte do cotidiano do homem religioso e está presente, 
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historicamente, nas práticas e rituais das mais diversas sociedades, constituindo-se como 

elemento fundamental das relações socioespaciais. 

No entanto, não é tarefa fácil definir o sagrado. Segundo Otto (1992 apud GIL FILHO e 

GIL, 2001), o sagrado é uma categoria composta por dois componentes: i) racional, que é 

apreendido pelo pensamento conceitual, criando a possibilidade de conceber o divino por meio 

de seus predicados; ii) irracional, que se fundamenta na impossibilidade de se esgotar a ideia 

da divindade através de seus predicados, pois a divindade é um elemento que não é racional. 

Com base nas ideias do autor, o sagrado pode ser apreendido a partir da experiência religiosa, 

que ele define como o sentimento numinoso (em latim numen = Deus), que se trata de um estado 

afetivo específico da relação com o poder divino. Essa experiência do sentimento numinoso 

pode ser apreendida através da observação e interpretação das reações e dos efeitos de caráter 

emocional que ela provoca em quem a vivencia, possibilitando uma apreensão, de alguma 

forma racional, da ideia de sagrado, que é o elemento fundamental de toda experiência religiosa.  

Para Eliade (1992, p. 14, grifo do autor), “a primeira definição que se pode dar ao sagrado 

é que ele se opõe ao profano”. O sagrado está vinculado a experiências e sentimentos que o 

homem religioso tem com uma realidade que não pertence ao nosso mundo, portanto com 

grande poder transcendental, divino, extraordinário, sobrenatural. O profano, seguindo esse 

raciocínio, vincula-se a uma realidade imediata e sensível, neutra, comum e homogênea que 

circunda o sagrado. 

De acordo com o pensamento de Mircea Eliade, o sagrado se manifesta ao homem 

religioso através de uma hierofania, um ato misterioso carregado de poder significativo e 

transcendental que ocorre no cotidiano de nosso mundo e que se mostra totalmente diferente 

daquilo que é profano. Essa hierofania, ou seja, a manifestação do sagrado, revela-se ao homem 

em um determinado espaço, em um objeto ou pessoa, que ganha valor qualitativo e a capacidade 

de aproximar o crente de uma força divina e/ou sobrenatural, tornando essa espaço 

extraordinário, sagrado. O mesmo autor lembra que  

Para o homem religioso, o espaço não é homogêneo: o espaço apresenta 

roturas, quebras; há porções de espaço qualitativamente diferentes das outras. 

[...] Há, portanto, um espaço sagrado, e por consequência “forte”, 

significativo, e há outros espaços não-sagrados, e por consequência sem 

estrutura nem consistência, em suma, amorfos. Mais ainda: para o homem 

religioso essa não-homogeneidade espacial traduz-se pela experiência de uma 

oposição entre o espaço sagrado – o único que é real, que existe realmente – 
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e todo o resto, a extensão informe, que o cerca. (ELIADE, 1992, p. 21, grifo 

do autor). 

Essa quebra de homogeneidade do espaço que o torna singular e extraordinário para o 

homem religioso é conseguida pelo ato da manifestação do sagrado, pois de acordo com Eliade 

(1992, p. 25), “todo espaço sagrado implica uma hierofania, uma irrupção do sagrado que tem 

como resultado destacar um território do meio cósmico que o envolve e torná-lo 

qualitativamente diferente”.  

É a partir da manifestação da hierofania em uma determinada porção do espaço que se 

estabelece um “ponto fixo” que vai se constituir no “centro do mundo” e que irá ajudar a orientar 

o homem religioso em um espaço, antes, homogêneo e infinito, sem referências ou sentido para 

ele. Isso sugere dizer que “a descoberta – ou seja, a revelação – do espaço sagrado tem um valor 

existencial para o homem religioso; porque nada pode começar, nada se pode fazer sem uma 

orientação prévia – e toda orientação implica a aquisição de um ponto fixo” (ELIADE, 1992, 

p. 22). 

Desse modo, o espaço sagrado ganha importância essencial na vida do homem religioso, 

uma vez que ele se constitui como referência para seus rituais e práticas cotidianas que fazem 

parte de sua crença. Isso porque o espaço sagrado tem grande valor espiritual e sobrenatural, é 

carregado de significados e histórias, tem uma força que o torna único e qualitativamente 

diferente de outros espaços, pois é onde o divino se revela, onde o sagrado se manifesta, onde 

o sentimento e a experiência do homem religioso é mais verdadeira e intensa. 

Dentro de uma mesma linha de raciocínio que Mircea Eliade, Rosendahl (1996) atribui 

ao espaço sagrado um valor simbólico e qualitativamente forte que consegue fazer com que o 

homem religioso seja transportado para um mundo transcendental, diferente daquele em que 

ocorre sua vida cotidiana, destacando que 

É por meio dos símbolos, dos mitos e dos ritos que o sagrado exerce sua 

função de mediação entre o homem e a divindade. E é o espaço sagrado, 

enquanto expressão do sagrado, que possibilita ao homem entrar em contato 

com a realidade transcendente chamada deuses, nas religiões politeístas, e 

Deus, nas monoteístas. (ROSENDAHL, 1996, p. 30).  

A autora reafirma, ainda, a possibilidade de distinção entre o sagrado e todo o resto que 

o cerca – ou seja, o profano – através da experiência religiosa que os homens têm com o sagrado, 

que tem um valor existencial, dando-lhe referência e orientação a partir de um “ponto fixo” ou 

um “centro”, como propôs Eliade (1992), dentro de uma homogeneidade caótica e que os 
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permite se aproximarem de uma realidade transcendente, sobrenatural e com força mítica. Para 

Rosendanh (1996) a experiência profana é totalmente diferente e oposta, pois não existe aí uma 

verdadeira orientação para o homem, que se movimenta por uma infinidade de lugares mais ou 

menos neutros. 

É importante destacar que o “centro” ou “ponto fixo” é simbolicamente instituído pela 

ocorrência das hierofanias em um determinado lugar; no entanto, os espaços sagrados podem 

ser, também, ritualmente construídos através de preceitos de líderes religiosos tradicionais ou 

legitimados pelo grupo religioso que se baseiam “em uma revelação, o arquétipo do espaço 

sagrado, arquétipo copiado e repetido depois, sucessivamente, na construção de cada novo 

espaço sagrado, existindo assim um número ilimitado de ‘centro’” (ROSENDAHL, 1996, p. 

32). 

As igrejas católicas e os terreiros de candomblé são exemplos de espaços sagrados 

ritualmente construídos como arquétipos do espaço sagrado copiado em diferentes lugares 

daquele onde ocorreu uma hierofania. Nesse caso, a igreja e/ou o terreiro são consagrados por 

rituais religiosos de seus sistemas de crenças e legitimado por líderes religiosos e o grupo de 

fiéis atribuindo àquele espaço ritualmente criado um valor qualitativo que o opõe ao profano, 

antes existente ali. Então, torna-se possível a transcendência e a aproximação com o “outro 

mundo”, com a divindade, com o sagrado. 

A distinção entre o espaço sagrado e o espaço não-sagrado é realizada por meio da 

experiência religiosa, uma vez que, como explica Rosendahl (1996, p. 33), ela capacita o 

homem religioso a distingui-la, já que “os espaços são demarcados pelo poder da mente de 

extrapolar muito além do percebido” e, assim, “os homens não apenas criam espaços sagrados, 

como também procuram materializar seus sentimentos, imagens e pensamentos neles”. 

Em uma discussão, com base no filósofo alemão Ernst Cassirer sobre a dimensão mítico-

religiosa do espaço, Gil Filho (2008) concebe uma posição intermediária entre o espaço material 

concreto e o abstrato: este é desprovido de conteúdo em sua idealidade e não possui o atributo 

da diversidade, assim, tende a homogeneidade; por sua vez, o espaço concreto material é 

sensível e perceptível, portanto cada lugar tem significado único e um valor próprio. A partir 

dessa reflexão o autor aproxima o espaço sagrado do espaço material concreto, ou seja, da 

percepção do sensível: 
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[...] o espaço sagrado é produto da consciência religiosa concreta e, nesse 

contexto, não é possível a separação entre posição e conteúdo, pois o último 

parte de uma consciência do vivido plenamente sensível. Então, em seu 

caráter, o espaço concreto percebido e o espaço sagrado são avessos à 

descrição universal e conceitual, mas são vividos como tal. Para cada posição 

no espaço sagrado convergem valores afetivos específicos, atribuídos pelo 

homem religioso, sendo esse um espaço da intuição que distingue o sagrado 

do profano. (GIL FILHO, 2008, p. 71-72). 

Assim, para apreender o espaço sagrado é necessário compreender as expressões 

concretas das práticas e expressões religiosas que são vividas pelos indivíduos e grupos dos 

diferentes sistemas de crenças através de suas experiências religiosas, pois são essas 

experiências, práticas e expressões vividas no espaço sagrado – que é qualitativo e tem poder 

extraordinário e mítico – que conectam o homem religioso a um mundo transcendental, 

permitindo sua aproximação com forças divinas.  

No espaço sagrado as experiências religiosas vividas por indivíduos das mais diversas 

religiões ganham força e representação maior que em outros espaços, pois o espaço sagrado é 

repleto de significados e impregnado de valores afetivos que ampliam os sentimentos do 

homem religioso e dão maior sentido a suas práticas e rituais. O espaço sagrado está carregado 

de simbolismos que se potencializam pelos mitos e ritos que são reatualizados a partir da 

experiência religiosa. 

O homem religioso confere sentido qualitativo a determinadas porções do espaço, da 

mesma forma ele atribui significado, também qualitativo, a alguns intervalos do tempo 

ordinário e comum, tornando-o um tempo de caráter especial, com predicados, ou seja, um 

tempo sagrado. Dessa maneira, 

Tal como o espaço, o Tempo também não é, para o homem religioso, nem 

homogêneo nem contínuo. Há, por um lado, os intervalos de Tempo sagrado, 

o tempo das festas (na sua grande maioria, festas periódicas); por outro lado, 

há o Tempo profano, a duração temporal ordinária na qual se inscrevem os 

atos privados de significado religioso. Entre essas duas espécies de Tempo, 

existe, é claro, uma solução de continuidade, mas por meio dos ritos o homem 

religioso pode “passar”, sem perigo, da duração temporal ordinária para o 

Tempo sagrado. (ELIADE, 1992, p. 59). 

Existe, assim, para o autor, duas qualidades de tempo em que o homem religioso vive: o 

tempo sagrado, que por sua própria natureza é reversível, pois tem origem em um passado 

mítico que pode ser tornado presente, portanto é um tempo circular e recuperável através da 

linguagem dos ritos; e o tempo profano, que é contínuo, comum e ordinário, que para o homem 

não-religioso também apresenta descontinuidade e heterogeneidade, pois, por exemplo, para 
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ele existe o tempo do trabalho, o tempo do lazer, diversão, o tempo da ociosidade, etc. e, dessa 

forma, também vive ritmos temporais variados e diferentemente mais ou menos intensos. No 

entanto, esse tempo continua comum e contínuo, sem rupturas, sem quebras, pois está vinculado 

à própria existência do homem. Por outro lado, para o homem religioso, o tempo profano pode 

ser parado e, nesse momento, pode ser instituído um intervalo de tempo sagrado, santificado 

pelos deuses e que tem qualidade transcendental que o aproxima de um mundo que não pertence 

ao nosso e está ligado a presença de uma força superior e divina. 

Para Gil Filho (2008), ainda fundamentado em Ernst Cassirer, numa visão mítico-

religiosa nem o espaço nem o tempo são homogêneos. Para o autor não há uniformidade no 

tempo, pois ele “é qualificado nos contextos culturais e históricos e pelo modo como as religiões 

se desenvolveram”, assim, “o tempo não é apenas a sequência dos acontecimentos, mas o 

sentido especial dado e a identificação das singularidades de cada período” (Ibidem, p. 69). 

Nesse sentido, para o autor, em um contexto mítico-religioso o tempo sagrado, assim como o 

espaço, apresenta quebras qualitativas que o carrega de significados com base na dialética do 

sagrado e profano.  

Esse mesmo autor esclarece ainda que para Halbwachs (1992 apud GIL FILHO, p. 69) 

“o objetivo da religião é preservar intocável a lembrança de um momento ontológico 

considerado original no curso da história, sem que subsequentes memórias comprometam o 

ponto inicial”, portanto a ideia de uma “verdade absoluta” é fundamental para recriar e manter 

o momento ontológico que deu sentido à concepção do tempo sagrado, assim como o rito 

também tem papel importante para preservar o momento primordial. Assim Sylvio F. Gil Filho 

propõe 

[...] a superação do tempo e da verdade absolutos no que se refere à religião 

como conhecimento, isso porque as temporalidades religiosas diferem das 

temporalidades seculares, pois a constituição da rede de relações que 

identificam um período na história religiosa possui operações culturais 

específicas, iniciadas num passado que, desse modo, trazemos à tona no 

presente. (GIL FILHO, 2008, p. 69-70). 

O tempo sagrado, nesse contexto, é continuamente reafirmado por meio de uma “verdade 

absoluta” que preserva a lembrança de um passado peculiar e primordial trazido para o presente 

periodicamente através de rituais específicos e de festas religiosas que evocam e rememoram 

esse passado ontológico. Assim, para Gil Filho (2008, p. 70) “o tempo sagrado está ligado ao 

contexto das ações simbólicas articuladas às dimensões de imanência e transcendência”, além 
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de se constituírem em “metáforas estruturadas que reúnem as pessoas nas práticas rituais 

religiosas”. 

Essas reflexões também tomam como base as ideias de Mircea Eliade sobre o tempo 

sagrado e sua constante reatualização, sendo a festa religiosa, para o autor, uma das principais 

expressões desse tempo: 

Toda festa religiosa, todo Tempo litúrgico, representa a reatualização de um 

evento sagrado que teve lugar num passado mítico, “nos primórdios”. 

Participar religiosamente de uma festa implica a saída da duração temporal 

“ordinária” e a reintegração no Tempo mítico reatualizado pela própria festa. 

Por consequência, o Tempo sagrado é indefinidamente recuperável, 

indefinidamente repetível. [...] A cada festa periódica reencontra-se o mesmo 

Tempo sagrado – o mesmo que se manifestara na festa do ano precedente ou 

na festa de há um século: é o Tempo criado e santificado pelos deuses quando 

das suas gesta, que são justamente reatualizadas pela festa. Em outras 

palavras, reencontra-se na festa a primeira aparição do Tempo sagrado, tal 

qual ela se efetuou ab origine, in illo tempore. (ELIADE, 1992, p. 59-60, grifo 

do autor). 

O tempo sagrado é um tempo santificado, reversível e recuperável, e a festa religiosa, 

assim como os rituais religiosos das mais diversas crenças, tem o poder de reatualizá-lo 

periodicamente e instituir, nesse intervalo de tempo, um conjunto de forças divinas que 

transportam o homem religioso acima de si mesmo e o aproxima de uma energia superior que 

tem lugar fora de nosso mundo. Desse modo, os eventos sagrados que envolvem seres divinos 

são sempre repetitíveis e recuperáveis, possibilitando que homem, por meio de sua experiência 

religiosa, ritos e práticas devocionais, passe do tempo profano, contínuo, para o tempo sagrado, 

que pode ser indefinidamente reatualizado, especialmente a partir das festas religiosas. 

Durante o tempo sagrado, o tempo da festa principalmente, é que o homem religioso 

consegue vivenciar o sagrado e sentir a presença de forças divinas com maior intensidade, pois 

esse tempo sagrado é carregado de significados e, qualitativamente, diferente do tempo comum, 

isto é, do tempo profano. 

Assim como a discussão do espaço sagrado abrange o espaço profano, o debate sobre o 

tempo sagrado compreende o tempo profano, já que existe uma relação entre o sagrado e 

profano, mesmo que seja de oposição e que sejam experienciados com intensidade variada pelo 

homem religioso. Outro aspecto importante é que no mesmo instante que se vive o tempo 

sagrado, muitas vezes, vive-se normalmente uma duração temporal comum e ordinária, ou seja, 

o tempo profano, que vincula-se ao tempo sagrado.  
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Um exemplo claro dessa vinculação do espaço/tempo profano ao espaço/tempo sagrado 

são as festas de largo que ocorrem por cidades em grande parte do Brasil. Para Serra (1999, p. 

55-56), 

Uma festa de largo compreende sempre um rito ou um conjunto de ritos 

sacros, cujo foco espacial é um templo: eles têm lugar no interior de uma 

igreja, e/ou para ela se voltam. Mas as cerimônias sagradas centradas no 

templo não constituem a totalidade da festa desse tipo. Ela inclui ainda a 

realização de outros desempenhos, que têm lugar nas imediações do templo – 

geralmente um largo, como indica sua denominação.  

No Recôncavo da Bahia, por exemplo, é comum a organização de barracas no entorno da 

igreja onde se realiza uma festa dedicada a algum santo para oferecer atividades relacionadas 

ao comércio em geral como a venda de bebidas, alimentos, objetos variados, etc., além de 

frequentemente serem realizadas atividades associadas à diversão e ao lazer como músicas, 

danças, feiras, parques, entre outras. A festa de São Roque, realizada na cidade de Nazaré, 

apresenta essa característica, pois lá se montam barracas nas proximidades da igreja que 

vendem, principalmente, bebidas e alimentos, além de se organizarem eventos com músicas e 

danças paralelos à festa religiosa em homenagem ao santo. 

Para Serra (1999, p. 57), a “expressão “festa de largo” já dirige a atenção para o que 

ocorre ao espaço fronteiro à igreja, mas o que então se dá no largo tem sua oportunidade 

determinada pelo que acontece no templo”. Assim, vale ressaltar que a motivação maior de uma 

festa de largo é o rito sagrado. Nesse sentido, pode-se afirmar que é o espaço/tempo sagrado 

que define e determina o espaço/tempo profano e este está vinculado a aquele nos períodos de 

festas. Segundo o autor, apesar da festa de largo ter origem em ritos sagrados, a participação 

das pessoas nessas festas são motivadas, principalmente, pela diversão, mas existem entre os 

frequentadores os que vivenciam apenas o sagrado e aqueles que participam dos dois 

espaços/tempos da festa.  

As festas de largo quase sempre ocorrem com base no calendário festivo católico que tem 

duração temporal variável (tríduos, novenas, trezenas) segundo o santo que se prestam tributos 

e sua importância para o lugar onde a festa acontece ou, ainda, para relembrar episódios e atos 

que evolveram a vida de Jesus Cristo entre os homens. Assim, esse tempo sagrado é 

reatualizado a partir de uma festa religiosa dedicada a acontecimento(s) que implicaram o santo 

(nascimento, morte, milagres) por meio de rituais litúrgicos e/ou práticas devocionais dos fiéis, 

em um espaço sagrado que é, geralmente, uma igreja construída em homenagem a este santo. 
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A este espaço/tempo sagrado vincula-se um espaço/tempo profano que circunda o sagrado, 

possibilitando ao homem vivenciar apenas o espaço/tempo sagrado, apenas o espaço/tempo 

profano ou os dois espaços/tempos durante a festa religiosa.  

O espaço/tempo sagrado se constitui no campo/momento perfeito para a realização de 

práticas devocionais e rituais religiosos que aproximam o homem de uma divindade, fazendo 

com que ele renove sua fé, crença, esperança e se fortaleça diante dos problemas do cotidiano, 

pois no espaço/tempo sagrado ele está, simbolicamente, conectado com energias superiores que 

elevam sua alma e purificam seu espírito, onde sua comunicação com o mundo divino é 

facilitada e, portanto, pode alcançar graças através de seus pedidos, orações, preces, penitência, 

sacrifícios, entre outros atos religiosos. 

O homem religioso tem a necessidade de viver a experiência sagrada no espaço/tempo 

sagrado para torná-la mais significativa: 

Viver perto de um “Centro do Mundo” equivale, em suma, a viver o mais 

próximo possível dos deuses. 

[...] Restabelecer o Tempo sagrado da origem equivale a tornarmo-nos 

contemporâneo dos deuses, portanto a viver na presença deles – embora esta 

presença seja “misteriosa”, no sentido de que nem sempre é visível. A 

intencionalidade decifrada na experiência do Espaço e do Tempo sagrados 

revela o desejo de reintegrar uma situação primordial: aquela em que os deuses 

e os Antepassados míticos estavam presentes, quer dizer, estavam em vias de 

criar o Mundo, ou de organizá-lo ou de revelar aos homens os fundamentos 

da civilização. (ELIADE, 1992, p. 77). 

Os espaços sagrados têm grande valor qualitativo para o homem religioso, especialmente 

durante um tempo sagrado, um tempo de festa. Assim, reviver, recuperar, reatualizar o tempo 

sagrado através de uma festa religiosa e no espaço sagrado é uma vivência compartilhada nas 

mais diversas religiões e crenças, sendo bastante presente no Brasil em geral e no Recôncavo 

em particular. 

No universo do catolicismo a reatualização do tempo sagrado é realizado, em grande parte 

das vezes para reviver o tempo da existência de Jesus Cristo na Terra, além de prestar 

homenagens aos santos católicos como Santo Antonio, São Jorge, São Roque, Santa Bárbara, 

Santa Luzia, entre tantos outros, ou a Santa Maria – que recebe várias denominações como 

Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Nazaré, etc. As 

homenagens aos santos e a Santa Maria é predominante no catolicismo popular, pois grande 
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parte desse grupo religioso acredita que os santos estão mais próximos deles e podem realizar 

uma melhor intermediação sua com Jesus Cristo ou com Deus. 

Em muitas ocasiões, os adeptos das religiões de matrizes africanas também prestam 

homenagens a suas divindades nas festas religiosas dedicadas a santos católicos, o que sugere 

uma aproximação/relação entre o Orixá e o Santo28. Mas, é importante ressaltar que as religiões 

afro-brasileiras também têm seus rituais e cerimônias próprias para homenagearem seus deuses 

e divindades (Oxalá, Ogun, Obaluaê, Yansã, Yemanjá, entre muitos outros) em um 

espaço/tempo sagrado específico de suas crenças. No entanto, isso não impede que essas 

cerimônias e rituais aconteçam durante o período de uma festa religiosa hegemonicamente 

católica, indicando uma circularidade cultural que se efetiva a partir da realização de diversas 

práticas religiosas e vivências do sagrado.  

Os espaços sagrados, como as igrejas ou terreiros de candomblé e centros de umbanda, 

por sua natureza, constituem-se em espaços de crenças, pois é aí que se realizam as principais 

expressões da religiosidade de um grupo religioso. No entanto, outros espaços podem se 

constituir em espaços de crenças, pois muitos indivíduos e grupos religiosos manifestam sua 

religiosidade em diferentes lugares nos períodos de festa: em suas casas, ornamentando-a com 

imagens e fotos de santo, altares, flores; nas ruas da cidade, decorando-as com bandeirolas, 

cartazes, faixas ou acompanhando uma procissão; nas praças e largos no entorno de igrejas, 

realizando determinadas práticas devocionais. As expressões pessoais, no caso, encontram 

reciprocidade na iconografia que faz revelar certa territorialidade religiosa. 

Os espaços de crenças, nesse sentido, são aqueles onde o homem ou grupo religioso 

expressam sua religiosidade através de práticas e rituais religiosos singulares em um tempo 

sagrado, geralmente, o tempo da festa. Os principais espaços de crenças são os espaços 

sagrados, que têm grande valor qualitativo para o homem religioso, mas as ruas, praças e largos, 

além de suas próprias casas, podem se constituir em espaços de crenças, especialmente quando 

esses locais estão no roteiro devocional de uma procissão, por exemplo, ganhando significado 

especial no momento em que a imagem do santo passa em frente à sua residência, em sua rua, 

na praça da cidade, qualificando esses espaços para demonstrarem sua fé e devoção por meio 

de diversas práticas e rituais religiosos. 

                                                 
28 Sobre as relações entre catolicismo e as religiões afro-brasileiras, ver: Cardoso e Bacelar (2006), Couto (2006), 

Sodré (1988); e sobre a associação entre Santo e Orixá ver Verger (2002). 
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 Os espaços/tempos sagrados, que são próprios da religiosidade popular brasileira, podem 

ser o mesmo e ter significados diferentes para os fiéis do catolicismo ou das religiões afro-

brasileiras, como o candomblé e umbanda. Nesse sentido, os espaços sagrados se constituem, 

muitas vezes, em espaços de crenças onde distintas práticas religiosas dialogam e são 

reivindicados durante o tempo sagrado, o tempo da festa, por adeptos das religiões citadas, pois 

se identificam com a divindade e, para tanto, estabelecem uma territorialidade para se 

apropriarem desses espaços (ou para se revelarem como parte intrínseca desse espaço, aqui e 

agora), especialmente durante uma festa religiosa, e terem o direito de expressarem sua fé, sua 

devoção, suas crenças a partir de práticas religiosas singulares. 

No entanto, essa reivindicação e apropriação dos espaços de crenças pode gerar tensões, 

conflitos ou acontecer de forma harmoniosa e consensual, principalmente entre a instituição 

católica – que detém uma certa hegemonia sobre determinados espaços sagrados (como a igreja, 

onde são realizadas grande parte das demonstrações de fé e práticas religiosas)  e os principais 

rituais litúrgicos durante a festa religiosa dedicada a um santo – e pessoas ou grupos, que a 

partir de suas práticas podem ser associados à religiosidade popular (aproximando-se de 

práticas do catolicismo popular ou de práticas da religiosidade afro-brasileira).  

Existe uma territorialidade, no sentido de apropriação simbólica e controle de 

determinados espaços sagrados e, também, espaços de crenças, efetivada por indivíduos, grupos 

sociais e instituições em um tempo sagrado singular, o que gera tensões, conflitos, consensos a 

partir de relações sociais de poder entre os agentes efetivos dessa territorialidade e entre os 

sistemas de crenças expressos pela religiosidade popular e/ou pela religião institucionalizada.  

Assim, os espaços de crenças são estudados neste trabalho a partir da territorialidade da 

Igreja Católica e sua relação com a religiosidade popular. Para tanto, a segunda parte desta tese, 

fundamentada na discussão teórica apresentada neste capítulo, pretende fazer uma análise da 

territorialidade católica no Brasil e, especialmente, no Recôncavo da Bahia a partir da Diocese 

de Amargosa, relacionando-a com práticas da religiosidade popular durante o tempo sagrado 

da festa de São Roque, em Nazaré, para compreender como os espaços de crenças são 

valorizados, apropriados e controlados pela Igreja e indivíduos ou grupos sociorreligiosos no 

contexto dessa territorialidade. 
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CAPÍTULO 3 

 

TERRITORIALIDADE DA IGREJA CATÓLICA NO BRASIL 

 

 

O estudo sobre a Igreja Católica Apostólica Romana em suas várias dimensões, como a 

institucional, social, política, religiosa, é recorrente entre diversos cientistas sociais. No âmbito 

da Geografia, as temáticas que envolvem a Igreja Católica são abordadas através de sua 

dimensão espacial, principalmente, a partir do estudo de sua territorialidade. No Brasil, 

destacam-se os trabalhos de Rosendahl (2005, 2012) e Gil Filho (2002, 2005, 2008), que 

apresentam abordagens divergentes no tratamento de temas que discutem a territorialidade 

católica no país. 

Zeny Rosendahl (2012) vincula enfaticamente seus estudos sobre a “geografia da 

religião” ao conceito de espaço sagrado; essa concepção é fortemente inspirada em Mircea 

Eliade e atrelada ao catolicismo, discutindo a espacialização católica a partir da territorialidade 

dessa religião. Suas análises são, muitas vezes, descritivas, embasadas numa abordagem 

tradicional, especialmente ao tratar de temas como centros de convergência e irradiação 

religiosa e da dimensão territorial da religião; mas, também, suas análises se aproximam de 

uma vertente cultural renovada na Geografia, sobretudo ao discutir temáticas como vivência do 

sagrado, percepção e simbolismo dos espaços sagrados e, em alguns momentos, da dimensão 

territorial da religião católica. 
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Sylvio Fausto Gil Filho (2001), em sua proposta de “geografia do sagrado”, discute a 

espacialidade do fenômeno religioso dando destaque à importância da rede de relações em torno 

da experiência do sagrado com base nas dimensões individual, social e institucional. O autor 

define como categoria fundamental para suas análises o “sagrado”. Sua proposta tem uma 

aproximação com a hermenêutica enquanto filosofia e método. Ao discutir a dimensão 

territorial da Igreja Católica, o autor desenvolve seus estudos a partir do que ele chama de 

territorialidade do sagrado (GIL FILHO, 2002, 2008). 

As duas tendências apresentadas acima são representadas, principalmente, por dois 

núcleos institucionais de estudo e pesquisa: o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço e 

Cultura (NEPEC), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); e o Núcleo de Estudos 

em Espaço e Representações / Núcleo Paranaense de Pesquisa em Religião (NEER-NUPPER), 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR), apresentando perspectivas e abordagens teórico-

metodológicas que passam por vieses distintos. De maneira geral, o primeiro (NEPEC), busca 

compreender a espacialidade do fenômeno religioso a partir da materialização espacial do 

sagrado impressos e evidentes na paisagem; o segundo (NEER-NUPPER), procura 

compreender a espacialidade do fenômeno religioso a partir da experiência dos indivíduos e/ou 

grupos sociais com o sagrado, buscando entender como se instaura os significados dessa 

experiência. (PEREIRA; GIL FILHO, 2012). 

Esse pluralismo teórico-metodológico que envolve as abordagens sobre Geografia da 

Religião e, principalmente, para compreender a territorialidade da Igreja Católica no Brasil e 

da espacialização do fenômeno religioso é importante e necessário, pois faz avançar as reflexões 

sobre esses temas dentro da ciência geográfica, já que é uma discussão relativamente recente 

no país, que ganha maior profundidade a partir da década de 1990 e início do século XXI, o que 

demonstra que esse é um caminho ainda em construção e, portanto, aberto a novas discussões. 

Quando se fala da possibilidade do diálogo entre diversas abordagens, é porque se entende 

as importantes contribuições teóricas e metodológicas de diferentes autores para a compreensão 

da temática proposta. Nesse sentido, considera-se fundamental descrever a geografia das 

dioceses no Brasil concebendo suas dimensões espaciais e temporais, como propõe Rosendahl 

(2012) para, em seguida, compreender as múltiplas relações da religião com a sociedade, a 

cultura e o ambiente (GIL FILHO, 2008), nesse caso em especial, da relação da instituição 

católica com a cultura e religiosidade popular brasileira. 
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A discussão sobre a territorialidade da Igreja Católica no Brasil é importante para ajudar 

a compreender suas articulações e influências na configuração da territorialidade empreendida 

pela Diocese de Amargosa e sua relação com a religiosidade popular no Recôncavo da Bahia. 

Essa temática será aprofundada em capítulos subsequentes e, também, será fundamentada na 

possibilidade do diálogo teórico-metodológico entre diferentes abordagens: aproximando-se 

das ideias de Rosendahl (2005, 2012), especialmente em relação a dimensão espacial e material 

do fenômeno religioso; de Gil Filho (2002, 2005, 2008), para entender as conexões entre as 

estruturas dos sistemas simbólicos e as estruturas do sistema territorial; passando por 

Bonnemaison (2002), discutindo a relação simbólica entre cultura e território, com base no 

conceito de geossímbolo; considerando, também, as contribuições de Sack (1986) para 

compreender a territorialidade da Igreja como estratégia de criação, manutenção e controle de 

seu território; e Raffestin (1993), na análise das relações sociais de poder que envolve a 

instituição católica e indivíduos e grupos sociorreligiosos imbuídos em suas práticas religiosas. 

Mas antes de abordar a territorialidade católica na escala regional/local é necessário fazer uma 

análise da territorialidade da Igreja Católica no Brasil. 

Neste capítulo, a discussão será voltada para aspectos específicos do processo de 

construção do território religioso no Brasil pela Igreja Católica, considerando seu percurso 

histórico no país, ressaltando as principais características de sua territorialidade e relação com 

a religiosidade popular. 

 

 

3.1 ESTRUTURAS DA TERRITORIALIDADE CATÓLICA 

 

Para Sack (1986, p. 93-94), a Igreja Católica reconhece e controla muitos tipos de 

territórios, destacando-se principalmente dois:  

i) aqueles que são considerados como lugares sagrados e os edifícios da Igreja, ou 

seja, os locais de eventos milagrosos e a localização física e estrutura de edifícios 

da Igreja. Esses edifícios e suas localizações são considerados sagrados, no 

entanto, algumas dessas igrejas têm maior valor qualitativo, pois foram 

construídas perto ou sobre o local que ocorreu um evento milagroso, ganhando, 
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assim, maior significado. Mesmo nesses locais, a Igreja valoriza mais os lugares 

onde o evento milagroso tem uma conexão com Jesus Cristo e os Apóstolos. 

ii) aqueles que estão atrelados à própria estruturas administrativas da Igreja, que são 

hierarquicamente divididos em paróquias, dioceses e arquidioceses. Cada um 

desses territórios é controlado e chefiado por um oficial da Igreja, cujo posto na 

administração geral corresponde à posição hierárquica territorial. Assim, os 

padres têm jurisdição sobre as paróquias, os bispos sobre as dioceses e os 

arcebispos sobre às arquidiocese, além do Papa, que tem jurisdição sobre tudo. 

No entanto, essa não é uma lógica perfeita, pois nem todos os padres têm as suas 

próprias paróquias e nem todo bispo é pároco da diocese de sua Catedral. Essa 

estrutura administrativa em níveis hierárquicos com base em unidades territoriais 

não é considerada sagrada, mas tem fundamental importância na efetiva 

territorialidade da instituição católica.  

 

Gil Filho (2002, p. 132-135) apresenta uma estrutura perceptível da territorialidade da 

Igreja Católica a partir de duas categorias distintas que são revestidas de atributos sagrados e 

territorializados:  

i) “As estruturas da territorialidade de base caracterizadas pela interação social entre 

a população e a Igreja através do clero”, que são distribuídas em quatro estruturas 

territoriais: 

 “As paróquias, que são as estruturas principais da organização pastoral, 

possuem uma dimensão social e correspondem a materialidade da ação 

evangelizadora”; 

 A escola, que “sob o ponto de vista da Igreja [...] corresponde a uma estrutura 

básica da identidade católica, sendo aparelho de difusão evangelizadora da 

Igreja.”; 

 “[...] os hospitais e instituições beneficentes, que correspondem à ação social da 

Igreja [...]; 

 As hierofanias católicas institucionalizadas, pois “a institucionalização dos 

lugares sagrados e de peregrinação reconhecidos pela religiosidade popular é 

uma característica peculiar da territorialidade católica”. 
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ii) “As estruturas da territorialidade católica derivadas, representadas por estruturas de 

hierarquia e/ou escala atinentes à macroestrutura administrativa da Igreja”: 

 “Dioceses, que correspondem a circunscrições eclesiásticas sob jurisdição de 

um Bispo”; 

 “As Províncias Eclesiásticas, por sua vez, refere-se a uma articulação de 

dioceses vizinhas sob direção de um Metropolita”; 

 “A Conferência do Episcopado Nacional e Continental corresponde a uma 

Instituição Eclesial que reúne os Bispos que exercem um ministério pastoral no 

país ou continente”; 

 “Institutos Teológicos, Seminários, Casas de Formação do Clero religioso e 

secular correspondem a estruturas de formação do clero e também ao locus do 

desenvolvimento do pensamento religioso formal”. 

Para Rosendahl (2003; 2005), o território religioso instituído pela Igreja Católica engloba 

a concepção de distribuição espacial e gestão do espaço, já que o poder religioso dessa 

instituição recai sobre os seus edifícios, os lugares sagrados, as dioceses e paróquias, tendo três 

níveis hierárquicos de gestão do sagrado: primeiro, o Vaticano, onde está situada a sede oficial 

e são tomadas as principais decisões que envolvem a religião católica; segundo, a diocese, que 

figura como o território religioso que aproxima o universal do regional regulando a 

religiosidade católica; e terceiro nível, a paróquia, evocada como unidade territorial principal 

da efetivação das ações e controle da vida cotidiana das comunidades, vinculando o local, o 

regional e o universal. Esse território religioso favorece, ainda, a afirmação da identidade 

religiosa do devoto, pois consegue promover um sentimento de pertença do indivíduo ou grupo 

com aquele espaço e a religião católica.  

Essa estrutura territorial da Igreja Católica, discutida por Sack, Gil Filho e Rosendahl, é 

empreendida em todo o mundo e a partir dela são desenvolvidas ações e estratégias de controle 

de pessoas, coisas, relações e espaços sagrados em um determinado território religioso 

institucionalizado com delimitações e níveis hierárquicos bem definidos. Contudo, isso não 

quer dizer que os territórios religiosos instituídos pela Igreja Católica em várias partes do 

mundo sejam estáveis e permanentes; pelo contrário, eles são dinâmicos e flexíveis, como 

afirma Rosendahl (2005), pois as modificações nesses territórios da Igreja são comuns no 

transcorrer da história, principalmente pela extinção, criação e/ou fragmentação de dioceses e 

paróquias.  
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Outro aspecto importante a se destacar é que sobre esse território concreto, demarcado, 

funcional e flexível, apropriado e instituído pela Igreja Católica, existe um capital simbólico e 

representativo de fundamental importância que contribui com a efetiva territorialidade 

empreendida por essa instituição, capital esse que está vinculado aos “espaços geossimbólicos” 

(BONNEMAISON, 2002) que têm forte conotação qualitativa e são carregados de significados, 

símbolos e valores afetivos para determinados grupos religiosos, especialmente os católicos; 

mas, também, por outros grupos religiosos que se identificam com esses espaços e realizam aí, 

ou no entorno deles, suas práticas e rituais devocionais, marcando de modo especial as 

experiências religiosas vividas pelos diferentes indivíduos e/ou grupos.  

Esses atos, rituais e práticas religiosas realizadas em determinados espaços, as 

experiências com o espaço/tempo sagrado, a apropriação e controle do território fortalecem 

uma territorialidade religiosa que pode ser entendida como  

[...] o conjunto de práticas desenvolvidas por instituições ou grupos no sentido 

de controlar um dado território, onde o efeito do poder do sagrado reflete uma 

identidade de fé e um sentimento de propriedade mútuo. A territorialidade é 

fortalecida pelas experiências religiosas coletivas ou individuais que o grupo 

mantém no lugar sagrado e nos itinerários que constituem seu território. 

(ROSENDAHL, 2005, p. 204). 

Para Bonnemaison (2002), a territorialidade tem uma carga cultural muito forte e o 

território apresenta marcas geossimbólicas significativas que o identificam junto a 

determinados grupos. A territorialidade religiosa empreendida por diferentes agentes territoriais 

tem grande relação com as ideias de Bonnemaison, já que apresenta um caráter simbólico-

cultural bastante significativo que contribui para sua verdadeira efetivação e, 

consequentemente, para a produção, instituição e manutenção do território religioso. 

Para a compreensão da territorialidade da religião institucionalizada, com especial 

atenção para a territorialidade da Igreja Católica, Gil Filho (2002, p. 72) destaca que “a 

instituição religiosa é a expressão concreta da religião, diferente da religiosidade, que é 

condição humana de ser religioso. A ação institucional da religião é o poder exercido, 

consciente e intencional, diante da sociedade”, o que autoriza e legitima a ação da religião 

institucionalizada.  

Sobre o assunto, o mesmo autor ressalta o conceito de territorialidade do sagrado que 

“seria a ideia da ação institucional de apropriação simbólica de determinado espaço sagrado, 

sendo sua materialidade o próprio território sagrado institucionalizado” (GIL FILHO, 2002, p. 
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72), o que coloca a própria instituição religiosa como o principal agente dessa territorialidade 

do sagrado, que pressupõe, ainda, a dinâmica de três qualitativos principais:  

i) Uma sacralidade ou a condição de ser sagrado, e por isto possibilita 

exercer um poder legitimado por uma condição transcendente ou a 

repetição de gestos arquetípicos (no sentido de uma origem imemorial) 

consagrados pelo mito, o que denominamos de poder religioso e poder 

mítico. 

ii) Uma temporalidade que seria o contexto do período da gestão política 

por parte dos atores sociais devidamente consagrados, imbuídos assim de 

um poder temporal. 

iii) Uma espacialidade cuja territorialidade do sagrado objetiva-se como 

restrição e limite de um poder simbólico. (Ibidem, p. 74). 

A partir desses aspectos, Gil Filho identifica como principal elemento da territorialidade 

do sagrado as relações de poder, que estão atreladas ao controle e gestão dos espaços sagrados, 

sua apropriação simbólica e efetiva, além das próprias relações sociais de poder que se efetivam 

em torno do sagrado e que estruturam uma territorialidade que determinam a consolidação do 

território sagrado. 

 Acredita-se que o território religioso é produto das relações sociais de poder que por sua 

vez, estão no cerne da territorialidade religiosa ou sagrada, como prefere Gil Filho, 

empreendidas por indivíduos, grupos sociais e instituições. No entanto, essa territorialidade 

pressupõe, além de uma sacralidade, temporalidade e espacialidade, de uma legitimidade. Essa 

legitimidade é conseguida junto aos sujeitos e grupos religiosos que se identificam com 

determinados sistemas de crenças e, através de suas práticas e experiências religiosas, 

reconhecem e dão validade ao poder29 exercido por uma instituição, grupo ou indivíduo para 

controlar pessoas, coisas e relações dentro de um território religioso. No Brasil, esses 

qualitativos da territorialidade católica – sacralidade, temporalidade, espacialidade e 

legitimidade – estão presentes na relação histórica da Igreja com a sociedade brasileira. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Poder, aqui, é entendido como originário de um grupo que o legitima e que só se mantém se esse grupo 

permanece coeso. Ver Arendt (1985). 
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3.2 A IGREJA NO BRASIL COLONIAL E IMPERIAL: TERRITORIALIDADE LIMITADA E A 

CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE CATÓLICA 

 

A história da Igreja Católica no Brasil, no período colonial30 e imperial, foi marcada pela 

união entre Igreja e Estado, o que possibilitou o catolicismo de ser instituído como religião 

oficial do país, além de influenciar na política da colônia e, mais tarde, com menor intensidade, 

no império brasileiro independente, o que ocorreu, também, de forma inversa, quando o Estado 

influenciava, significativamente, a política interna eclesial. Mas esses períodos também são 

marcados pela fragilidade da Igreja frente ao Estado e pela relação complexa e, em muitos 

momentos, tensa e conflituosa, entre essas instituições.31 

A Igreja Católica tem grande relação com a história do Brasil, mas sua atual estrutura 

territorial e eclesiástica nasceu a partir da última década do século XIX, com a separação oficial 

entre Igreja e Estado, momento em que o Vaticano implanta sua autoridade com maior liberdade 

e independência, promovendo uma base de reconstrução e reestruturação organizacional da 

instituição católica no Brasil (ALVES, 1979). Nesse sentido é relevante refletir sobre alguns 

momentos da história dessa Igreja para compreender suas estratégias de territorialidade durante 

diversos períodos históricos de nosso país.  

Durante os dois primeiros séculos nas terras colonizadas da América Portuguesa, a Igreja 

Católica se implantou no Brasil sob os escudos do patronato real ou régio, que concedia em um 

conjunto de poderes especiais aos monarcas ibéricos – no caso do Brasil, aos monarcas 

portugueses – sobre os assuntos da Igreja como, por exemplo, a criação e nomeação de cargos 

eclesiásticos e a gestão das receitas da Igreja. Era função da Coroa portuguesa, ainda, introduzir 

e expandir a fé católica nas terras brasileiras, cargo que também foi exercido pelas ordens 

religiosas, como os jesuítas da Companhia de Jesus, os Beneditinos, os Carmelitas, os 

Franciscanos, os Capuchinhos, entre outros, além das numerosas irmandades laicas, bastantes 

presentes e funcionais na vida social dos povos que viviam no Brasil.  

                                                 
30 Segundo Azevedo (2004, p. 111), “o poder estabelecido, no período colonial, promoveu um modelo de 

Catolicismo conhecido como Cristandade”, o qual “a Igreja era uma instituição subordinada ao Estado e a religião 

funcionava como instrumento de dominação social, política e cultural”. Esse modelo entra em crise, 

simbolicamente, a partir de 1759, “com a expulsão dos jesuítas e com a progressiva hegemonia da nova 

mentalidade racionalista e iluminista”. 
31 Vários intelectuais já aprofundaram a temática da história da Igreja no Brasil. Entre os autores que discutiram 

esse assunto e foi objeto de consulta neste trabalho, pode-se citar Alves (1979), Beozzo (1994), Hauck et al. (2008), 

Hoonaert (1994). 
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No entanto, mesmo conseguindo construir e difundir oficialmente uma identidade 

católica no Brasil unida aos interesses da Coroa portuguesa, a Igreja se mostrava frágil e 

deficiente no que diz respeito à sua organização hierárquica e aos meios de ações de suas 

autoridades principais, como os bispos, por exemplo. Alves (1979, p. 24) destaca que  

Em tese, os objetivos da Igreja e os do Estado eram os mesmos. Um era o 

outro. Um emanava do outro e justificava-se por ele. O bispo não passava de 

um funcionário especializado do Estado, cuja política executava. O rei era um 

servidor privilegiado de Deus, portanto da sua Igreja, de quem recebera a 

missão e o direito de governar o povo. Nestas condições, era natural que o rei 

estabelecesse uma ordem de prioridades para a construção da estrutura da 

Igreja e para as despesas que essa construção pudesse acarretar. Natural 

também foi que a Igreja aceitasse esta ordem de prioridades, já que os seus 

interesses e os do Estado eram comuns. No Brasil, a prioridade dada à Igreja 

em relação aos problemas que solicitavam os limitados recursos do reino era, 

no decorrer dos dois primeiros séculos de colonização, muito reduzida, para 

não dizer inexistente. Daí o abandono em que caiu.  

Pode-se perceber que, segundo o autor referenciado, a fragilidade e deficiência da Igreja 

no Brasil durante os séculos XVI e XVII se deve ao regime de patronato real e à ideologia de 

cristandade baseada nos pensamentos e ações dos monarcas ibéricos, que tinham grande 

influência sobre a instituição católica. Esse quadro de fragilidade da Igreja em relação ao Estado 

se agravou ao longo do século XVIII e XIX com a diminuição gradativa dos valores atribuídos 

à religião católica e as tensões envolvendo a Igreja e a Coroa portuguesa e, mais tarde, o Império 

independente do Brasil. 

Uma das principais tensões entre Igreja e Estado no país foi registrada em meados do 

século XVIII com a contestação dos trabalhos da Companhia de Jesus pela política empreendida 

por Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, primeiro ministro do Reino 

português, entre 1750 e 1777, que acusou os jesuítas de conspirarem contra a Coroa portuguesa 

e orientou o Rei D. José I, em 1758, a sequestrar todos os bens possuídos pela Companhia de 

Jesus para serem inventariados e investigados32. Logo depois, em 1759, o Marquês de Pombal 

decretou a expulsão dos jesuítas dos domínios lusitanos, inclusive das terras brasileiras, que já 

experimentava sucessivos conflitos entre colonos e jesuítas. Os desdobramentos desse fato se 

estenderam até 1773, quando a Sé Apostólica extinguiu completamente Companhia de Jesus, 

que foi restaurada em 1814. Segundo Santos (2008), a expulsão dos jesuítas das terras lusitanas 

está associada a um conjunto de medidas que pretendia uma reforma política do Estado 

                                                 
32 Para aprofundar o tema, ver Santos (2008). 
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português, levando, nesse contexto, a Igreja e as ordens religiosas a assumirem novas posições 

no que diz respeito à esfera pública e aos assuntos do reino. 

Durante o período imperial a união entre a Igreja e o Estado permaneceu, mas a influência 

da Igreja sobre o Estado e a sociedade brasileira continuava a diminuir, e os reinados de D. 

Pedro I e D. Pedro II não melhoraram a situação dessa instituição. A Igreja continuava sob a 

tutela do Estado e as ordens religiosas espalhadas pelo Brasil sofreram restrições, além do que 

a Santa Sé mantinha-se distante da Igreja brasileira em grande parte do século XIX, pois estava 

mais preocupada com questões políticas que envolviam a Itália e outros países europeus. 

(ALVES, 1979).  

Na segunda metade do século XIX, as ideias impulsionadas pelas diretrizes do Concílio 

Vaticano I (1869-1870), convocado e instituído pelo Papa Pio IX (1846-1878), conservador e 

contrário a modernização e às ideias liberais da época, impulsionaram uma mudança na postura 

da Igreja em relação ao Estado. As decisões conciliares reforçava a autoridade do Sumo 

Pontífice declarando sua infalibilidade e tratava de questões doutrinárias em defesa dos 

fundamentos da fé católica, redefinindo a maneira de pensar e de agir da Igreja. 

A Santa Sé Romana se esforçou para promover uma presença católica mais ativa dentro 

das diversas sociedades espalhadas em vários países do mundo e para adquirir maior controle 

sobre as Igrejas nacionais, influenciando um movimento reformista conservador alinhado ao 

Vaticano e teve repercussão no Brasil onde parte da Igreja começou a afirmar sua autonomia 

frente ao Estado (MAINWARING, 2004).  

Nesse sentido, houve, no período imperial, especialmente durante o segundo reinado, um 

estreitamento de relações entre a Igreja brasileira com o Vaticano, uma aproximação mais 

profunda de parte do clero e do episcopado brasileiro com o Pontífice Romano, o que dava uma 

ideia de unidade, universalidade e ortodoxia à Igreja Católica, além de tornar a Igreja no Brasil, 

gradativamente, mais alinhada à Sé Romana que ao Estado monárquico brasileiro, apesar de 

que o padroado régio em vigor continuava a vincular o sistema eclesiástico do país à corte 

imperial. Essa situação se projetava em tensões e conflitos cada vez mais robustos que envolvia 

interesses contrários da Igreja e do Estado. 

Durante a segunda metade do século XIX, delineou-se uma das principais crises entre a 

Igreja e o Estado brasileiro, conhecida como “Questão Religiosa”33, que se inicia em 1872, a 

                                                 
33 Para aprofundar o tema ver Villaça (1974). 
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partir de um evento social no Rio de Janeiro que envolvia o Clero, o Estado e a Maçonaria, 

refletindo as tensões e conflitos que agitavam os países católicos europeus e a Santa Sé em 

Roma, pois esta assumia uma política conservadora frente ao liberalismo maçônico da época, 

repercutindo uma crise interna na Igreja brasileira e, também, externa, especialmente com o 

Estado imperial que se mostrava aberto aos ideais liberais. Essa crise vivencia o seu ápice em 

1874 com a prisão de dois bispos, D. Vital Maria Gonçalves de Oliveira e D. Antônio Macedo 

Costa, e termina em 1875, com a anistia dos bispos. Além da Questão Religiosa, os conflitos e 

tensões recorrentes entre a Igreja e o Estado acabaram culminando na ruptura das relações entre 

essas instituições logo após a proclamação da República, estabelecida pelo Decreto n.º 119-A, 

de 1890 e incorporada oficialmente à Constituição Republicana de 1891.34 

A partir desse breve percurso histórico da Igreja Católica no Brasil – que vai do início do 

período colonial até o final do período imperial e retrata uma instituição submissa ao Estado e 

com pouco poder de ação territorial – pode-se inferir algumas questões relacionadas à sua 

territorialidade no país.  

De maneira geral pode-se afirmar que “a territorialidade da Igreja Católica no Brasil 

caracterizava-se, ao final de três séculos de colonização e evangelização, por territórios amplos, 

mal ou nulamente delimitados, dotados de esporádicos e escassos meios de ação – em breve, 

superficialmente apropriados e controlados.” (ROSENDAHL; CORRÊA, 2003 apud 

ROSENDAHL, 2012, p. 54). Considerando a história da Igreja no Brasil durante o século XIX, 

essa visão pode ser, também, associada ao período imperial brasileiro. 

A análise de Zeny Rosendahl ganha maior força se forem considerados os principais tipos 

de territórios reconhecidos e controlados pela Igreja Católica, de acordo com Sack (1986): os 

lugares sagrados e edifícios da Igreja; e as paróquias, dioceses e arquidioceses, diretamente 

relacionados à estrutura administrativa hierárquica da Igreja. Nesse sentido, a territorialidade 

da Igreja Católica no Brasil até a segunda metade do século XIX foi um processo que se 

construiu de forma lenta e sob a égide da Coroa portuguesa e da monarquia brasileira 

independente. 

No final do período colonial, o Brasil contava com sete Bispados e duas Prelazias: a 

Diocese de São Salvador da Bahia, criada em 1551 e elevada a Arquidiocese e Sede 

Metropolitana em 1676; as Dioceses de São Sebastião do Rio de Janeiro e a de São Salvador 

                                                 
34 Ver Alves (1979) e Hauck (2008) 
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de Olinda, criadas como sufragâneas da Sé Metropolitana de Salvador em 1676; a Diocese de 

São Luís do Maranhão, criada em 1677, subordinada ao Arcebispado de Lisboa; A Diocese de 

Santa Maria de Belém do Grão-Pará, desmembrada da Diocese de São Luís do Maranhão em 

1719 (essa diocese e a de São Luis do Maranhão tornaram-se sufragânea da Arquidiocese de 

São Salvador da Bahia em 1828); as Dioceses de Nossa Senhora da Assunção de São Paulo e a 

de Nossa Senhora do Carmo de Mariana, desmembradas da Diocese de São Sebastião do Rio 

de Janeiro e instituídas em 1745. Neste mesmo ano foram criadas, ainda, duas Prelazias 

sufragâneas da Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, as Prelazias de Sant’Ana de Goiás 

e a do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, organizando o território religioso do Brasil a partir de nove 

circunscrições eclesiásticas. (ALMEIDA, 1868; CERIS, 2012). 

No período imperial foram instituídos mais cinco Bispados: no reinado de Pedro I, as 

Prelazias de Sant’Ana de Goiás e a do Senhor Bom Jesus de Cuiabá foram elevadas à categoria 

de Dioceses em 1826; e, no reinado de Pedro II, foram criadas três Dioceses, a de São Pedro do 

Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre, em 1848, sufragânea da Diocese de São 

Sebastião do Rio de Janeiro, a de Nossa Senhora da Assunção do Ceará (em Fortaleza) e a de 

Santo Antonio da Diamantina, ambas em 1854, a primeira desmembrada da Diocese de São 

Salvador de Olinda e a segunda da Diocese de Nossa Senhora do Carmo de Mariana. 

(ALMEIDA, 1868; CERIS, 2012). 

Assim, até o final do período imperial, o Brasil contava com um Arcebispado/Sé 

Metropolitana e onze Bispados (figura 3.1), definindo a configuração territorial da Igreja 

Católica no país a partir de espaços amplos, apropriados e controlados de forma insuficiente e 

precária, envolvendo, ainda, questões mal resolvidas de delimitação, como no caso das 

Dioceses de Goiás, Mariana, Diamantina, Rio de Janeiro e São Paulo, além das constantes 

tensões entre Igreja e Estado, que limitava gradativamente os meios de ação do poder 

eclesiástico. 
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Figura 3.1 – Área Territorial, Origem e Difusão das Dioceses – Brasil – 1551-1890 

 

 

Fonte: Almeida (1868). Base Cartográfica IBGE. Evolução da divisão territorial do Brasil 1872-2010. Disponível em 

www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_evolução.shtm Acesso em 10 abr. 2014. Adaptação de Wedmo T. Rosa. 

Nota: Os nomes e grafias das dioceses e cidades são os vigentes à época. As áreas territoriais das dioceses não estão precisas, 

especialmente as áreas que abrangem a Província de Minas Gerais, pois como destaca o próprio autor do Atlas do Império do 

Brazil, “os auxílios que obtivemos para a confecção deste mappa forão mui escassos: eis por que em relação à Circumscripções 

Ecclesiasticas não teve o Atlas maior desenvolvimento” (ALMEIDA, 1868, p. 10). 

Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_evolução.shtm
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Um dos principais agentes da territorialidade da Igreja Católica são os bispos e os 

presbíteros35 ligado a ele. No entanto, as atividades pastorais e os meios de ação desses agentes 

eram quase que invalidadas pelo regime do padroado, que tornava a Igreja dependente do 

Estado e, dessa forma, os bispos eram, na prática, funcionários especializados do Estado, ou 

seja, mais submetidos aos interesses da corte portuguesa e, depois, da corte brasileira, do que 

aos interesses da Santa Sé Romana; além disso, os bispos eram quase sempre estrangeiros e, 

portanto, sem muita identificação com o povo que vivia no imenso território diocesano 

assumido por eles. Conforme Hauck (2008), 

Para entender a pouca atividade pastoral dos bispos, é preciso ter em mente as 

limitações das funções episcopais no regime do padroado; sua missão de reger 

a Igreja era quase anulada pela interferência do poder civil; o que deles 

principalmente se esperava era que mantivessem a disciplina do clero e 

pregassem ao povo a obediência. Nomeação de párocos, controle de devoções 

e manifestações religiosas, construção de igrejas e capelas, fundação de 

associações e irmandades, eram assuntos que escapavam em grande parte à 

sua jurisdição.  

O presbítero secular, por sua vez, subordinado teórico e hierarquicamente aos bispos, 

constituía-se, em grande parte, de sacerdotes com formação deficitária, com situação financeira 

precária, com pouco interesse pela sua missão evangelizadora e pela religião do povo, o que 

mostrava a necessidade de uma reforma no que diz respeito à sua formação e reconhecimento 

de seu trabalho. Além disso, sua imagem estava associada à definição de sacerdotes domésticos, 

vinculados ao patriarcado rural ou às irmandades ricas das áreas urbanas e/ou a laicidade, pois 

se ocupavam de outras atividades fora do ministério e viviam como homens comuns, época em 

que muitos padres dispensavam o celibato sacerdotal e chegavam até a constituir família 

(HAUCK, 2008). A maior parte das exceções a esse quadro estava vinculado aos sacerdotes 

que pertenciam às diferentes ordens religiosas espalhadas pelo país, mas que vinham sendo 

gradativamente enfraquecidas no final do período colonial e quase extintas no século XIX pelo 

Estado imperial. 

Essa é a imagem geral que se tem do clero brasileiro até o período imperial, mas é 

necessário guardar as devidas proporções e ressaltar as diversidades existente entre os tipos de 

padres do Brasil, pois é preciso considerar a extensão do território brasileiro e suas diferentes 

realidades sociais, culturais, políticas e econômicas nas quais os padres exerciam o sacerdócio, 

com pouco apoio institucional da Igreja e do Estado. 

                                                 
35 Sacerdotes colaboradores do bispo que receberam o primeiro Sacramento da Ordem, também conhecidos 

como padres, vigários, cônegos. 
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Para Fragoso (2008, p. 193), “o quadro geral do clero brasileiro neste período [segunda 

metade do século XIX] oscilava entre uma deficiência herdada de épocas anteriores e o esforço 

de reforma no tocante à formação sacerdotal”, destacando-se ainda a paulatina redução 

numérica de sacerdotes nas diversas províncias do Império brasileiro, fato associado ao 

descrédito dado à função sacerdotal e a sovinice da côngrua concedida pelo Governo aos 

clérigos do país. 

Desse modo, os bispos exerciam um poder de ação limitado dentro do território de sua 

diocese, sem grande influência no controle de manifestações religiosas, construções de igrejas 

ou nomeações de padres, e, além do mais, pela imensidão das regiões eclesiástica, os bispos 

estavam longe de seu presbiterado, que enfrentava problemas diversos e se mantinha distante 

da Igreja enquanto instituição.  

Nesse contexto, a estratégia de territorialidade empreendida pela Igreja Católica no 

período colonial e imperial estava atrelada às ações do Estado e se manifestava nas mais 

importantes cidades brasileiras desses períodos, estabelecendo dioceses em grande parte do 

litoral e em regiões que apresentavam um dinamismo econômico no interior do país. Essa 

estratégia pretendia garantir a construção e manutenção de uma identidade católica ao Brasil, 

enquanto religião de Estado, e a presença da Igreja institucional no extenso território brasileiro.  

Somava-se a essa estratégia territorial empreendida no país pela Igreja Católica o 

importante papel das irmandades laicas, “numerosas, ricas, ativas ao ponto de criarem uma 

infra-estrutura da importância das Santas Casas, e presentes na vida social ao ponto de 

promoverem as festas e as manifestações populares” (ALVES, 1979, 24) e das ordens 

religiosas, que eram “mais independentes do Estado que o clero secular” (Ibidem, p. 28), para 

reafirmarem a identidade católica, propagando e expandindo os principais dogmas da religião, 

além de estarem, de fato, presentes no mais variados contextos da vida social brasileira. 

Hauck (2008) ressalta que em todo vasto território brasileiro, especialmente nas principais 

cidades, sobressaíam-se as construções eclesiásticas de distintas ordens religiosas, que se 

contrastavam das construções residenciais que eram, em grande parte, pobres e diversificadas, 

diferentes das igrejas e conventos que se destacavam na paisagem pela sua posição privilegiada 

no núcleo urbano, solidez, imponência e estilo arquitetônico. No entanto, o autor também 

afirma que essa riqueza só estava posta nas construções eclesiásticas, sendo que os meios de 

manutenção do clero e das obras assistenciais promovidas pela Igreja eram muito precárias, 

mantidas pelas numerosas irmandades laicas e caridade do povo.  
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Além de estabelecimentos eclesiásticos imponentes das ordens religiosas, havia igrejas e 

capelas mais simples (algumas vezes vultuosas) construídas pelo povo ou pelas irmandades 

laicas, que localizavam-se nos diversos lugarejos, vilas e cidades espalhadas por todo o Brasil, 

em terras longínquas, áreas quase desabitadas do interior e/ou próximas às grandes cidades 

situadas no litoral do país. 

No período colonial, a ocupação do território brasileiro e a consequente formação, por 

inúmeras razões, de pequenos lugarejos, vilas e cidades se fez com a presença da Igreja 

Católica, fato que também se estendeu ao período imperial, sendo que o início de muitas 

aglomerações e povoados era marcado sempre por um cruzeiro, oratório, ermida ou capela, 

seguindo determinações eclesiásticas aceitas pelo poder temporal, a partir do qual vai se 

desenvolver a configuração e a expansão urbana local (MARX, 1988, 1991). 

Outro fator importante para a consolidação de uma identidade católica no Brasil, 

especialmente na vastidão do interior e longe das principais cidades do país, é o 

desenvolvimento de uma religiosidade singular ao povo brasileiro, inspirada basicamente em 

um catolicismo patriarcal e, principalmente, em um catolicismo popular. 

Segundo Hoornaert (1991), o catolicismo patriarcal foi criado em torno do senhor local, 

proprietário das grandes fazendas, engenhos e minerações, que fazia do sacerdote um padre a 

seu serviço, sem muita ligação com o seu bispo nem com o seu povo; era uma religião de 

assistência religiosa, sem comunidades de base, e que detinha um grande poder sobre a ordem 

e estabilidade social, baseando-se na exploração da religiosidade popular. Nesse sentido, o 

catolicismo patriarcal 

É uma forma de sacralização da ordem estabelecida. Por isso mesmo a sua 

principal função é de impedir o nascimento de uma consciência de 

comunidade entre trabalhadores nos engenhos, nas fazendas, nas minerações. 

O catolicismo patriarcal brasileiro se insere na longa lista de “religiões de 

estado” que tiveram como função a de sacralizar e assim perpetuar o poder 

dos estados (Ibidem, p. 74). 

O catolicismo popular, de acordo com os argumentos desse autor, refere-se as 

interpretações originais dadas à religião oficial dominante por parte dos índios, africanos, seus 

descendentes e das pessoas pobres em geral que, mesmo diante de tantas privações e 

submissões, produziram um catolicismo autêntico, com características singulares, com rituais 

e práticas religiosas próprias que atribuíam pouca importância à presença do clero, já que eles 

estavam relativamente distantes da população mais simples.  
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Para Hauck (2008), essa religiosidade servia-se de outros intermediários mais próximos 

e acessíveis que o padre ou o bispo, sensíveis aos seus anseios e desejos de relacionamento com 

o divino, como as imagens, fitas, medalhas, rosários, patuás, lugares sagrados, rezadores, 

benzedores e outras lideranças leigas e outros objetos com poder suficiente para aproximar o 

homem religioso de um mundo sobrenatural, capaz de resolver problemas espirituais e 

mundanos que faziam parte do cotidiano da vida dessa parte da população. 

O catolicismo patriarcal e o catolicismo popular têm forte relação, principalmente porque 

aquele tenta manter uma estabilidade social a partir da exploração deste, existindo uma livre 

expansão da religiosidade, já que os portugueses, índios, africanos e seus descendentes podiam 

expressarem, quase que livremente (no caso dos ameríndios e africanos), suas tradições 

religiosas, pois no pequeno mundo dos engenhos, das grandes fazendas de café, fumo, cacau, 

etc. e das minerações a rigorosa legislação eclesiástica não interferia tanto na vida religiosa 

desses locais; assim, não havia proibição estrita, por exemplo, de dançar e brincar na frente da 

igreja ou capela e nos terrenos da fazenda em honra de santos ou das diversas denominações de 

Nossa Senhora nos dias de festa dedicado a eles conforme o período do ano; também podiam 

ornamentarem a casa e altares com qualquer tipo de imagem de santo e venerar santos pretos, 

pardos ou brancos, evocar e homenagear os orixás sob o nome de santos católicos 

(HOORNAERT, 1991). Essa “livre” expressão de religiosidade popular se manifestava a partir 

de diferentes formas nas áreas rurais do Brasil, chegando às vilas e cidades, mas sobre forte 

influência de uma religião dominante, o catolicismo, religião oficial do Estado. 

Os espaços de crenças começam a ser forjados a partir dessa relação entre o catolicismo 

patriarcal e popular, onde as áreas próximas ou em frente às igrejas e capelas, os terrenos livres 

próximos da casa grande ou senzala, os arruados e vielas dos povoados, vilas ou cidades 

serviam como locais para manifestar a religiosidade autêntica, espontânea e singular da 

população mais pobre e marginalizada do Brasil por ocasião de celebrações populares das festas 

religiosas dedicadas aos santos e promovidas pelo senhor local ou irmandades laicas, das quais 

todos participavam.  

Muitas práticas religiosas populares se expressavam quase que livremente nessas 

ocasiões, algumas misturavam o sagrado e profano, como as danças em homenagens aos santos, 

muitas outras dispensavam o papel do padre e eram efetivadas a partir de uma relação direta 

entre o fiel e o santo. Essas práticas eram realizadas em espaços diferenciados, que tinham 

alguma relação com determinada experiência religiosa, definindo, dessa forma, espaços nos 
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quais o homem religioso podia expressar suas crenças através de rituais específicos, seja em 

locais onde a procissão com a imagem do santo iria percorrer, próximo às igrejas, capelas e 

oratórios, ou simplesmente em locais permitidos a determinadas parcelas da população para 

fazer suas honras aos santos homenageados pela ocasião da festa como, por exemplo, os 

africanos escravizados. 

O catolicismo patriarcal e, especialmente, o catolicismo popular contribuíram para a 

propagação da religião católica no Brasil, principalmente no interior, através de pessoas que 

não eram autoridades religiosas ligadas oficialmente à instituição eclesiástica, eram colonos ou 

fazendeiros, líderes locais que faziam alianças com padres ou capelães para dar assistência 

religiosa à sua família e, algumas vezes, àqueles que viviam nas suas terras e dependiam desse 

senhor; eram ainda líderes religiosos populares, como rezadores, benzedores, curandeiros que 

auxiliavam em rituais para proteger os fiéis contra doenças, feitiços e perigos de todo tipo.  

Além disso, existiam práticas e devoções religiosas com características próprias como 

promessas, orações, ladainhas, bendições, romarias, procissões, festas religiosas dedicadas a 

santos padroeiros, entre outras, que eram mais acessíveis e que satisfaziam a ânsia espiritual 

das pessoas mais pobres e marginalizadas do Brasil colonial e imperial.  

Rosendahl (2012) salienta que as práticas religiosas do catolicismo brasileiro como as 

promessas, romarias e devoção aos santos foram incentivadas desde o início da colonização, 

pois favoreciam o controle religioso sobre os fiéis e serviam como ações estratégicas político-

religiosas e de conversão no processo de ocupação e gestão do território brasileiro, sendo que, 

muitas vezes, o culto e práticas religiosas populares assumiam maior importância entre as 

populações mais pobres que os cultos litúrgicos oficiais, como as missas. A autora destaca ainda 

que os centros religiosos dos séculos XVII e XVIII surgiam espontaneamente da devoção 

popular e localizavam-se no interior ou no litoral do Brasil, exprimindo mitos, símbolos e gestos 

criados no lugar e servindo como centros de romarias onde o povo expressava com liberdade 

suas práticas religiosas, fortalecendo ainda mais uma identidade católica brasileira e as 

estratégias de ação da territorialidade da Igreja 

Assim, resumidamente, a territorialidade da Igreja Católica foi construída no Brasil até o 

século XIX pela instituição eclesiástica submissa ao Estado, com forte atuação dos colonos e, 

também, pelas influências das diversas ordens religiosas e irmandades laicas, além da 

contribuição de uma religiosidade popular singular influenciada pelo catolicismo que se 



140 

 

difundiu pelo país e consolidou a estratégia territorial de apropriação e controle de extensos 

espaços em diferentes regiões, seja nas áreas rurais ou urbanas do país.  

Essa territorialidade da Igreja Católica no Brasil se dá sem grande influência da Santa Sé 

Romana que, por sinal, só vai conseguir interferir, de fato, no catolicismo brasileiro “mais 

fortemente a partir da ‘questão religiosa’ e do início da primeira república” (HOORNAERT, 

1991, p. 77). Essa é uma característica que vai mudar a partir de 1890 com a separação Igreja-

Estado, quando o Vaticano assume uma posição de maior influência em relação à Igreja no 

Brasil. 

 

 

3.3 INTENSIFICAÇÃO DA EXPANSÃO E FRAGMENTAÇÃO DA ESTRUTURA TERRITORIAL E 

ADMINISTRATIVA DA IGREJA NO BRASIL: TERRITORIALIDADE CATÓLICA NO SÉCULO XX  

 

A partir da última década do século XIX, a territorialidade da Igreja Católica no Brasil 

pode ser percebida com maior intensidade em suas dimensões materiais e simbólicas, pois sua 

base física se expande consideravelmente através de sua estrutura administrativa hierárquica, 

que é dividida em paróquias, dioceses e arquidioceses. Além do mais, essa instituição passa a 

se apropriar e controlar de forma mais efetiva os lugares sagrados e com forte significado 

simbólico-religioso na religiosidade popular para onde afluem centenas de milhares de pessoas, 

como os centros de peregrinação espalhados por todo o Brasil, oficializando-os 

institucionalmente como Santuários, e tentando, da mesma forma, implantar um catolicismo 

mais “oficial”, clerical, centralizado na figura do sacerdote e mais próximo de preceitos 

estabelecidos pela Santa Sé Romana.  

Logo após a proclamação da República e imediatamente depois da separação oficial entre 

a Igreja e o Estado, o poder eclesiástico tratou de realizar reformas internas e a reorganizar a 

estrutura hierárquica e administrativa da Igreja no Brasil para ampliar seu quadro eclesiástico e 

expandir seus territórios. Desse modo, a instituição católica recompôs e fortaleceu as ordens 

religiosas, criou novas províncias eclesiásticas e novas dioceses estendendo, ainda, o número 

de paróquias, passou a controlar mais de perto as atividades clericais por meio de ações do seu 

episcopado e promoveu iniciativas que garantissem a presença mais ativa da Igreja na 

sociedade.  
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Nesse sentido, através da Bula Ad Universas Orbis Ecclesias expedida pelo Papa Leão 

XIII (1878-1903) em 1892, foi constituída uma nova hierarquia da Igreja Católica no Brasil, 

mudando a configuração do território eclesiástico brasileiro. A Santa Sé Romana reconheceu a 

importância, necessidade e utilidade da criação de novas Sés Episcopais, desejo manifestado 

pelos Bispos do Brasil, e constituiu mais uma Província Eclesiástica, elevando o Bispado de 

São Sebastião do Rio de Janeiro a Arcebispado, e criou mais quatro novas Dioceses, a do 

Amazonas (na cidade de Manaus), a da Paraíba (com sede na então capital do Estado), Niterói 

(Rio de Janeiro) e Curitiba (Paraná). Em 1895 foi criada mais uma Igreja Episcopal, a do 

Espírito Santo (na cidade de Vitória), e no ano de 1900 mais duas, as de Pouso Alegre (Minas 

Gerais) e a de Maceió (Alagoas). 

Assim, durante a última década do século XIX, o Brasil passou de onze bispados para 

dezessete, e de um arcebispado para dois. As duas Províncias Eclesiásticas foram configuradas 

territorialmente da seguinte forma: i) a do Norte, com a Sé Metropolitana em Salvador 

sujeitando-lhe como sufragâneas oito Dioceses – as de Belém do Pará, de São Luiz do 

Maranhão, de Olinda, de Goiás, de Fortaleza, da Paraíba, do Amazonas e a de Maceió; ii) e a 

do Sul, com a Sé Metropolitana sediada no Rio de Janeiro, tendo nove Igrejas Episcopais 

sufragâneas – as de  Cuiabá, de São Paulo, de São Pedro do Rio Grande do Sul, de Mariana, de 

Diamantina, de Niterói, de Curitiba, do Espírito Santo e a de Pouso Alegre. 

Essa política territorial expansionista da Igreja Católica continuou bastante intensa até 

1930, criando-se mais 70 novas circunscrições eclesiásticas36 (CERIS, 2012), demonstrando 

que a estratégia dessa instituição, diante do novo contexto político, econômico e social que o 

Brasil apresentava, foi de privilegiar a instauração de novos territórios religiosos criando novas 

Dioceses e Prelazias para materializar territorialmente o poder simbólico da Igreja e expandir 

os preceitos da fé católica no país (ROSENDAHL, 2012). No período da Primeira República, 

foram instituídas no Brasil mais 14 Províncias Eclesiásticas, totalizando 16 Sés Metropolitanas 

que agrupavam as 8937 circunscrições eclesiásticas existentes no território brasileiro até 1930. 

De maneira geral, a instituição de circunscrições eclesiástica até o final do século XIX 

privilegiou as principais cidades do Brasil, centros regionais e/ou centros urbanos em ascensão 

considerando seu contexto histórico e conjuntura política, econômica e demográfica. Entre 

                                                 
36 Compreendendo, além das Arquidioceses e Dioceses, as Prelazias Territoriais, Abadias e Prefeituras 

Apostólicas. 
37 16 Arquidioceses, 52 Dioceses, 18 Prelazias Territoriais, 1 Abadia e 2 Prefeituras Apostólicas (CERIS, 2012). 



142 

 

1901 e 1930, a criação de circunscrições eclesiásticas foi realizada em localidades variadas 

atendendo a estratégias distintas de difusão espacial, destacando-se lugares centrais em diversas 

regiões do país, áreas de contato localizadas entre lugares de povoamento antigo e em curso, 

centros localizados em áreas de povoamento antigos e cidades localizadas em fronteiras 

internacionais (ROSENDAHL, 2005, 2012). De acordo com essa autora, a partir de 1930 a 

estratégia de expansão territorial da Igreja Católica, além de continuar a criar dioceses em 

centros consolidados ou em ascensão, visou a ocupação de interstícios espaciais, ou seja, os 

grandes vazios existentes entre as diversas circunscrições eclesiásticas criadas e o centro difusor 

inicial.  

Segundo o CERIS (2012), atualmente existem 10.720 Paróquias no Brasil, distribuídas 

entre 275 Circunscrições Eclesiásticas, que por sua vez estão reunidas em 44 Sés 

Metropolitanas e 19 Regionais Episcopais estabelecidas pela Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB)38 e agrupam uma ou mais Província Eclesiástica. Esses números demonstram 

que a estrutura hierárquica administrativa da Igreja Católica cresceu consideravelmente no país 

durante os séculos XX e início do século XXI e que uma de suas principais estratégias 

territoriais para garantir a manutenção e controle dos espaços apropriados ao longo de sua 

história sempre foi se mostrar presente fisicamente através de Arquidioceses e Dioceses nos 

mais importantes centros nacionais, regionais e locais que constituem a dinâmica espacial 

brasileira e em alguns interstícios espaciais, distribuindo, ainda, suas paróquias de maneira mais 

horizontal possível em diferentes cidades espalhadas por todo o território brasileiro. 

Considerando apenas as Províncias Eclesiásticas, percebe-se, a partir do quadro 3.1, que 

as Sés Metropolitanas estão situadas em quase todas as capitais político-administrativas dos 

Estados brasileiros, com exceção das capitais dos Estados de Roraima, Amapá e Acre, que, por 

sua vez, são sedes diocesanas. Essa centralidade da Arquidiocese/Sé Metropolitana mostra sua 

importância na estratégia territorial e político-religiosa da Igreja Católica. Uma Província 

Eclesiástica compreende um conjunto de Dioceses autônomas, mas coordenadas por um 

Arcebispo que está à frente de uma Arquidiocese/Sé Metropolitana. Esse tipo de circunscrição 

                                                 
38 A CNBB foi criada em outubro de 1952, com sede no Rio de Janeiro, constituindo-se uma Conferência 

Episcopal, por meio da qual os bispos brasileiros exercem sua corresponsabilidade pastoral (CNBB, 1966). A sede 

atual da CNBB está localizada em Brasília. Uma Conferência Episcopal “é o agrupamento dos Bispos de uma 

nação ou determinado território, que exercem em conjunto certas funções pastorais a favor dos fiéis do seu 

território, a fim de promoverem o maior bem que a Igreja oferece aos homens, sobretudo por formas e métodos de 

apostolado convenientemente ajustados às circunstâncias do tempo e do lugar, nos termos do direito”. 

(CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA, 1983, Cân. 447). 
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eclesiástica, juntamente com a conferência episcopal, que no Brasil é representada pela CNBB, 

é fundamental para garantir uma comunhão e unidade da Igreja nacional em suas ações 

apostólicas, administrativas e territoriais.  

Quadro 3.1 – Províncias Eclesiásticas e Circunscrições Eclesiásticas por  

Regiões Episcopais – Brasil – 2014 
 

Região Episcopal 

(Abrangência) 

Província Eclesiástica/Sé Metropolitana  

 (Ano de instituição da Diocese/Ano de elevação 

para Arquidiocese) 

Circunscrição 

Eclesiástica1 

Dioceses Prelazias 

Regional Norte 1 

(AM e RR) 
Arquidiocese de Manaus – AM (1892/1952)2 5 3 

Regional Norte 2 

(PA e AP) 

Arquidiocese de Belém do Pará – PA 

(1719/1906)3 
10 3 

Regional Norte 3 

(TO e norte de GO) 
Arquidiocese de Palmas – TO (1996/1996) 3 1 

Regional Nordeste 

1 (CE) 
Arquidiocese de Fortaleza – CE (1854/1915) 8 - 

Regional Nordeste 

2 (PE, PB, RN e 

AL) 

Arquidiocese de Olinda e Recife – PE 

(1676/1910) 
9 - 

Arquidiocese da Paraíba – PB (1892/1914) 4 - 

Arquidiocese de Maceió – AL (1900/1920) 2 - 

Arquidiocese de Natal – RN (1909/1952) 2 - 

Regional Nordeste 

3 (BA e SE) 

Arquidiocese de São Salvador da Bahia – BA 

(1551/1676) 
7 - 

Arquidiocese de Vitória da Conquista – BA 

(1957/2002) 
4 - 

Arquidiocese de Feira de Santana – BA 

(1962/2002) 
8 - 

Arquidiocese de Aracaju –SE (1910/1960) 2 - 

Regional Nordeste 

4 (PI) 
Arquidiocese de Teresina – PI (1901/1952) 7 - 

Regional Nordeste 

5 (MA) 

Arquidiocese de São Luís do Maranhão – MA 

(1677/1921)4 
11 - 

Regional Leste 1 

(RJ) 

Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro 

– RJ (1676/1892) 
5 - 

Arquidiocese de Niterói – RJ (1892/1960) 3 - 

Regional Leste 2 

(MG e ES) 

Arquidiocese de Mariana – MG (1745/1906) 3 - 

Arquidiocese de Diamantina – MG (1854/1917) 4 - 

Arquidiocese de Belo Horizonte – MG 

(1921/1924) 
4 - 

Arquidiocese de Pouso Alegre – MG (1900/1962) 2 - 

Arquidiocese de Uberaba – MG (1907/1962) 3 - 

Arquidiocese de Juiz de Fora – MG (1924/1962) 2 - 

Arquidiocese de Montes Claros – MG 

(1910/2001) 
3 - 

Arquidiocese de Vitória – ES (1895/1958) 3 - 
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(continuação) 

Região Episcopal 

(Abrangência) 

Província Eclesiástica/Sé Metropolitana  

 (Ano de instituição da Diocese/Ano de elevação 

para Arquidiocese) 

Circunscrição 

Eclesiástica1 

Dioceses Prelazias 

Regional Sul 1 

(SP) 

Arquidiocese de São Paulo – SP (1745/1908) 8 - 

Arquidiocese de Botucatu – SP (1908/1958) 7 - 

Arquidiocese de Campinas – SP (1908/1958) 5 - 

Arquidiocese de Ribeirão Preto – SP  

(1908/1958) 
7 - 

Arquidiocese de Aparecida – SP (1958/1958) 4 - 

Arquidiocese de Sorocaba – SP (1924/1992) 4 - 

Regional Sul 2 

(PR) 

Arquidiocese de Curitiba – PR (1892/1926) 5 - 

Arquidiocese de Londrina – PR (1956/1970) 3 - 

Arquidiocese de Maringá – PR (1956/1979) 3 - 

Arquidiocese de Cascavel – PR (1978/1979) 3 - 

Regional Sul 3 

(RS) 

Arquidiocese de Porto Alegre – RS (1848/1910) 4 - 

Arquidiocese de Pelotas – RS (1910/2011) 2 - 

Arquidiocese de Santa Maria – RS (1910/2011) 5 - 

Arquidiocese de Passo Fundo – RS (1951/2011) 3 - 

Regional Sul 4 

(SC) 
Arquidiocese de Florianópolis – SC (1908/1927) 9 - 

Regional Centro-

Oeste (GO e DF) 

Arquidiocese de Goiânia – GO (1956/1956) 7 - 

Arquidiocese de Brasília – DF (1960/1960) 5 3 - 

Regional Oeste 1 

(MS) 

Arquidiocese de Campo Grande – MS 

(1957/1978) 
6 - 

Regional Oeste 2 

(MT) 
Arquidiocese de Cuiabá – MT (1745/1910) 7 2 

Regional Noroeste 

(RO, AC e AM) 
Arquidiocese de Porto Velho – RO (1925/1982)6 5 1 

 

1 Essa coluna se refere às Circunscrições Eclesiásticas Territoriais. Somam-se a essa coluna as 44 Arquidioceses descritas no 

quadro, que se referem as Sés Metropolitanas que sediam as Províncias Eclesiásticas, além de mais 7 Circunscrições 

Eclesiásticas Pessoais que não tem jurisdição territorial: as Eparquias de Nossa Senhora do Líbano em São Paulo dos Maronitas, 

Nossa Senhora do Paraíso em São Paulo dos Greco-Melquitas, São João Batista em Curitiba dos Ucranianos, o Exarcado 

Apostólico para os fiéis de Rito Armênio residentes na América Latina e México, a Administração Apostólica Pessoal São 

João Maria Vianney, o Ordinariado para os fiéis de Rito Oriental sem ordinário próprio e o Ordinariado Militar do Brasil. A 

Prelazia da Santa Cruz e Opus Dei não está incluída na soma das Circunscrições Eclesiásticas do Brasil, já que sua sede está 

localizada fora do país. Assim, existem no Brasil, 275 Circunscrições Eclesiásticas Territoriais: 44 Arquidioceses, 214 

Dioceses, 10 Prelazias e 7 Circunscrições Eclesiásticas Pessoais. 
2 Existe 1 Diocese localizada no Estado de Roraima.  
3 Existe 1 Diocese localizado no Estado do Amapá. 
4 A Arquidiocese do Maranhão foi instituída em 1921 e passou a ser Sé Metropolitana em 1922.  
5 A Arquidiocese de Brasília foi criada em 1960 e passou a ser Sé Metropolitana em 1966. Todas as 3 Dioceses que pertencem 

a esta Província Eclesiástica estão localizadas no Estado de Goiás.  
6 Estão localizadas no Estado do Acre 2 Dioceses e no Estado do Amazonas 1 Diocese e 1 Prelazia. 

Fonte: CERIS, 2012; Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB). Disponível em: http://www.cnbb.org.br/ Acesso 

em: 10 abr. 2014.  

Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa 

 

 

http://www.cnbb.org.br/
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Até 1890, ano da separação oficial entre a Igreja e o Estado, e logo após a proclamação 

da República, o Brasil só possuía uma Província Eclesiástica. Mas esse quadro começa a se 

transformar na última década do século XIX, época que é instituída mais uma Província 

Eclesiástica e que vai culminar em uma reestruturação contínua desse tipo de agrupamento 

religioso católico, principalmente nas três primeiras décadas do século XX. Nesse período, 14 

Dioceses são elevadas à categoria de Arquidioceses/Sés Metropolitanas, o que demonstra a 

mudança político-religiosa e territorial da Santa Sé em relação a hierarquia administrativa da 

Igreja no Brasil. Entre 1931 e 1950 é instituída apenas uma Província Eclesiástica no país com 

a elevação da Diocese de Goiás à categoria de Arquidiocese/Sé Metropolitana em 1932, mas 

que é extinta em 1956 e volta a condição de Diocese, pela criação da Arquidiocese/Sé 

Metropolitana de Goiânia. A década de 1950 marca um crescimento significativo do número 

de Províncias Eclesiásticas que, em seguida, começa a diminuir gradativamente até a década de 

1980. No entanto, entre as décadas de 1950 e 1970 foram instituídas 19 Províncias Eclesiásticas, 

marcando o maior número de constituição desse tipo de agrupamento religioso (gráfico 3.1). 

Gráfico 3.1 – Instituição de Províncias Eclesiásticas / Sés Metropolitanas  

Brasil – 1500-2014 

 

* Em 1932 a Diocese de Goiás foi elevada à categoria de Arquidiocese e Sede Metropolitana da Província 

Eclesiástica de Goias, mas em 26 de março de 1956 foi extinta a Arquidiocese/Sé Metropolitana e instituída a 

nova Diocese de Goiás. Nessa mesma data foi criada a Arquidiocese de Goiânia, que passou a ser Sede 

Metropolitana da Província Eclesiástica que tem o mesmo nome da então criada Arquidiocese. 

Fonte: CERIS, 2012; Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB). Disponível em: 

http://www.cnbb.org.br/ Acesso em: 10 abr. 2014. Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa. 
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É importante que a evolução do número de Províncias Eclesiásticas no Brasil seja 

analisada juntamente com a evolução do número de Dioceses, pois um conjunto de diversas 

Dioceses forma uma Província Eclesiástica que é coordenada por uma Sé Metropolitana e, 

também, se constituem na principal unidade espacial das ações pastorais e de territorialidade da 

Igreja católica, considerando a escala regional. 

No Brasil, até 1890, só existiam doze bispados, que foram criados lentamente e com um 

lapso temporal muito grande entre eles, marcando um “processo de difusão por saltos” 

(ROSENDAHL, 2012). No entanto, a partir da última década do século XIX até o ano de 1930 

houve um crescimento contínuo do número de Dioceses, que diminuiu significativamente nas 

décadas de 1930 e 1940, voltando a aumentar seu ritmo de crescimento contínuo entre meados 

da década de 1950 e o final da década de 1980, como pode ser percebido no gráfico 3.2.  

 

Gráfico 3.2 – Instituição de Dioceses  

Brasil – 1500-2014 

 

 

* O gráfico se refere aos períodos de instituição das Dioceses. Porém, 40 circunscrições eclesiásticas desse tipo 

foram elevadas à condição de Arquidiocese/Sé Metropolitana e 4 já nasceram como Arquidiocese/Sé 

Metropolitana. 

Fonte: CERIS, 2012; Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB). Disponível em: 

http://www.cnbb.org.br/ Acesso em: 10 abr. 2014. Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa 
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Comparando-se a evolução do número de Províncias Eclesiásticas e o de Dioceses, 

observa-se que a principal característica apresentada nos gráficos e que chama a atenção de 

imediato é que tanto as Províncias Eclesiásticas quanto as Dioceses cresceram 

significativamente e de forma contínua nas três primeiras décadas do século XX e entre as 

décadas de 1950 e 1970. Por que a expansão e fragmentação territorial da estrutura 

administrativa da Igreja Católica e de agrupamentos episcopais dessa estrutura apresentam 

períodos de crescimento variados? Em quais contextos essa estratégia de expansão territorial 

acontece?  

Para analisar as estratégias territoriais da Igreja no Brasil durante o século XX deve-se 

considerar os contextos político-institucional e sociorreligioso nos quais elas ocorrem. Essa é 

uma temática importante para realizar uma discussão sobre a relação da instituição católica com 

a religiosidade popular. 

 

 

3.3.1 Contextos político-institucional e sociorreligioso da territorialidade católica e 

relação com a religiosidade popular  

 

O início do século XX marca uma nítida reorganização da estrutura hierárquica e 

administrativa da Igreja Católica no Brasil sob a forte influência da Sé Apostólica que começa 

a partir da separação Igreja-Estado e se estende, no primeiro momento, pelo menos até o final 

da década de 1920. Nesse período, a Igreja consegue superar sua decadência institucional 

enfrentada nos séculos anteriores e consolidar reformas internas iniciadas na segunda metade 

do século XIX, fortalecendo-se enquanto instituição e expandindo sua estrutura física que 

acompanha o complexo desenvolvimento da dinâmica territorial brasileira. 

Durante a Primeira República, a Igreja se reestrutura no Brasil e enfrenta alguns desafios 

para se adaptar institucionalmente à nova realidade política de um país secular. No entanto, esse 

período mostra a vontade e capacidade da Igreja de se reorganizar a partir de várias dimensões 

e para enfrentar os desafios que se apresentam, preservando a instituição e defendendo seus 

interesses.  

No sentido de exemplificar algumas medidas administrativas e simbólicas que marcaram 

o início desse período, pode-se destacar, com base em Alves (1979, p. 35): a chegada de 
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autoridades religiosas estrangeiras que “teve resultados vivificadores até mesmo para a 

administração rotineira das dioceses, remediando a insuficiência do clero secular”; os atos 

simbólicos do Vaticano, como a promoção, em 1901, do internúncio junto ao Governo 

Brasileiro a núncio, “distinção importante numa época em que as embaixadas eram 

extremamente raras” e a nomeação de um Cardeal no Brasil, em 1905, que foi o país que 

“recebeu o primeiro chapéu cardinalício da América Latina”; e uma propaganda eclesiástica 

que exaltava os “direitos dos católicos e não à expansão da fé”, com objetivos claros de 

“mobilizar suficientemente os notáveis para fazer face à influência positivista nas assembleias 

e nos centros de poder do novo regime”. 

Assim, As reformas da Igreja Católica empreendidas no Brasil a partir da separação 

Igreja-Estado estava associada a reorganização e expansão de sua estrutura hierárquica e 

administrativa, de atos simbólicos importantes da Santa Sé Romana para mostrar a importância 

do Brasil no contexto da religião católica e de uma propaganda eclesiástica para atingir a classe 

média positivista e um elite intelectual com a rigidez cética dos primeiros republicanos em 

relação ao catolicismo. No entanto, deve-se destacar também as ações empreendidas para se 

modificar a ideia do modelo de catolicismo que se desenvolveu no Brasil pelas influências das 

Confrarias e Irmandades laicas, senhores locais e religiosidade popular.  

Essas ações tinham como objetivo implantar um catolicismo mais universal, que se 

estrutura com base em um modelo clerical, centrado na figura do padre e dos sacramentos 

(OLIVEIRA, 1976) e se transformou em um processo que foi denominado de romanização39, 

que se inicia ainda na segunda metade do século XIX, mas que se afirma depois da separação 

oficial entre a Igreja e o Estado, e ganhou força com a colaboração do grande número de 

religiosos estrangeiros de diversas congregações e ordens religiosas que chegaram da Europa 

para ajudar a conter e controlar os “abusos” nas devoções e práticas religiosas populares 

associadas ao catolicismo brasileiro. Azzi (1976) destaca que os Santuários de devoções 

populares, para onde afluíam milhares de pessoas todos os anos, eram locais estratégicos de 

grande importância na atuação de religiosos estrangeiros para “restauração da vida católica 

entre o povo”, como o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Estado de São Paulo, onde 

                                                 
39 O processo de romanização no Brasil, que resumidamente pode ser compreendido a partir da tentativa de moldar 

o catolicismo brasileiro de acordo ao modelo romano, foi discutido por diversos cientistas sociais. Entre esses 

estudiosos pode-se citar Oliveira (1985). 
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os redentoristas alemães assumiram a direção, e o Santuário de São Francisco de Canindé, no 

Ceará, que foi confiado aos padres capuchinhos italianos, entre outros exemplos. ` 

A romanização buscava, entre outros objetivos, “evangelizar” e/ou “purificar” a 

religiosidade popular brasileira que, por sua vez, está atrelada a um conjunto de práticas 

religiosas com características próprias, expressando a devoção do povo através de uma relação 

direta entre o homem e a divindade, desenvolvidas distante da igreja enquanto instituição e que 

recebeu influências de crenças de povos não católicos, como os africanos e ameríndios, mas 

que manteve uma relação de proximidade muito forte com o catolicismo, a religião oficial do 

Estado por quatro séculos.  

A Igreja Católica percebe as tensões existentes entre a instituição e as práticas da 

religiosidade popular, mas ao mesmo tempo reconhece a importância dessa religiosidade no 

contexto sociorreligioso brasileiro e, nesse sentido, é flexível no intuito de atender algumas 

demandas espirituais e místicas da população para manter sua legitimidade e estar presente, de 

forma material e simbólica, na vivência religiosa dessa população, empreendendo assim 

estratégias territoriais de apropriação e controle de espaços com significativo valor devocional 

para muitas práticas e rituais da religiosidade popular. 

Grande parte desses espaços estão vinculados de forma administrativa e material à 

instituição católica como santuários, igrejas, capelas, e outros são simbolicamente e, muitas 

vezes, efetivamente apropriados e controlados por essa instituição, como largos e praças ao 

redor das igrejas, os locais de hierofania, onde o sagrado se manifestou através de um milagre 

ou da aparição de algum santo ou de Nossa Senhora, itinerários simbólicos de procissões, 

romarias, peregrinações, entre outros. Esses espaços, definidos como espaços de crenças, fazem 

parte de um imaginário coletivo e individual do homem religioso com forte influência do 

catolicismo, são escolhidos para realização de penitências, devoções, rituais e práticas 

religiosas diversas pelo significativo valor simbólico-religioso atribuídos a eles, tendo grande 

destaque estratégico na territorialidade da Igreja Católica no Brasil. 40 

Além da relação entre Igreja e religiosidade popular, outros fatores estão atrelados às 

estratégias territoriais da instituição católica. O período da primeira República para Igreja 

Católica no Brasil é marcado por três fases interdependentes, que inclusive começa antes da 

                                                 
40 O capítulo 5 deste trabalho aprofunda essa discussão a partir do contexto da festa Religiosa de São Roque em 

Nazaré, no Recôncavo da Bahia, cidade localizada no território religioso católico da Diocese de Amargosa. 
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proclamação da República e avança após a década de 1930: a reforma católica, a reorganização 

eclesiástica e a restauração católica (AZEVEDO, 2004). 

A reforma da religião católica no Brasil foi realizada com a contribuição de autoridades 

religiosas estrangeiras e investimentos na formação do clero secular na tentativa de implantar 

um catolicismo romano e mais universal ao catolicismo brasileiro, que se inicia na segunda 

metade do século XIX, mas se desenvolve com maior força a partir de 1890; a reorganização 

eclesiástica é caracterizada pela reestruturação hierárquica e administrativa da Igreja, com 

expansão física do número de dioceses e arquidiocese iniciada na última década do século XIX 

tendo sua maior expansão nas três primeiras décadas do século XX; e a restauração católica, 

conhecido também como neocristandade41, floresce na década de 1920 e se estende, pelo menos 

até a década de 1950, período em que a Igreja atua com maior visibilidade na arena política e 

social, mantendo relações e parcerias com o Estado numa tentativa de reaproximação e de 

fortalecer sua presença dentro da sociedade, apesar da separação oficial entre essas instituições 

está em vigor desde 1890. 

A nova aliança entre a Igreja e o Estado durante a neocristandade rendeu medidas 

favoráveis à instituição católica a partir da Constituição de 1934, especialmente com os diálogos 

entre o cardeal D. Sebastião Leme e o presidente Getúlio Vargas, como o reconhecimento do 

casamento religioso pela lei civil e a proibição do divórcio, a instituição do ensino religioso nas 

escolas públicas, o consentimento da assistência espiritual e a presença de capelães nas 

organizações militares, a autorização de financiamento do Estado para as atividades 

assistenciais beneficentes ligadas à Igreja, entre outras medidas que em grande parte são 

incorporadas à Constituição de 1946 (ALVES, 1979; AZEVEDO, 2004; AZZI, 1994; 

MAINWARING, 2004). 

O modelo da neocristandade surge em 1916 com precedentes na última década do século 

XIX, floresce na década de 1920 e atinge seu apogeu entre os anos de 1930 a 1945 

(MAINWARING, 2004), influenciando as ações da Igreja no Brasil “concentrando a sua 

atenção sobre as classes dominantes e protegendo-se do que considerava ameaças – o divórcio, 

as ideias socialistas, o controle da natalidade, a pornografia” (ALVES, 1979, p. 39). No período 

de modelo da influência neocristã 

[...] a Igreja prosseguia a sua organização rotineiramente. Formavam-se 

dioceses, implantavam-se paróquias segundo as disponibilidades do pessoal e 

                                                 
41 Ver Azzi (1994) e Mainwaring (2004). 
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da tesouraria. As ordens religiosas especializadas na educação prosperavam, 

oferecendo os seus serviços à burguesia. [...] No domínio social, a ação era de 

beneficência: hospitais, orfanatos, construídos e mantidos com o dinheiro do 

Estado e da burguesia. A atividade religiosa permanecia formal: os congressos 

eucarísticos ocasionais, que mobilizavam as massas e demonstravam à classe 

dominante a importância da Igreja, as frequentes procissões, que matavam a 

sede mística das camadas populares, a consagração dos acontecimentos 

importantes na vida das famílias burguesas: batismos, casamentos, funerais. 

(Ibidem, p. 39). 

Essas ações tiveram projeções nas dimensões políticas, sociais e territoriais, pois a Igreja 

voltava a ter influência em algumas decisões políticas referentes ao Estado, estava mais presente 

na vida da sociedade brasileira – mesmo que de forma relativamente frágil, especialmente em 

relação às camadas populares –, e sua estrutura hierárquica e administrativa se expandia 

gradativamente, atingindo centros regionais e locais importantes em todo território nacional. 

Durante a primeira metade do século XX, a Igreja Católica no Brasil conseguiu superar 

seu enfraquecimento hierárquico-administrativo acumulado dos séculos anteriores até o final 

da primeira República e se fortaleceu politicamente a partir de 1930, mantendo sua estrutura 

conservadora e defendendo seus interesses.  

Esse quadro de aparente estabilidade da instituição e o contexto geopolítico internacional 

que a Europa vivenciava, além da forte crise econômica que atingia o mundo a partir de 1929, 

fez com que a Igreja diminuísse sua expansão territorial no país durante as décadas de 1930 e 

1940, período que marca de forma significativa a queda do número de criação de dioceses e 

arquidioceses no Brasil em relação às três décadas anteriores (ver gráficos 3.1e 3.2). 

A partir do final da década de 1940, o modelo da neocristandade entra em crise, pois 

apesar de garantir a natureza conservadora da Igreja frente à sua fragilidade institucional, seu 

sucesso, segundo Mainwaring (2004, p. 53), “dependia da capacidade de combater a 

secularização, de usar o Estado para exercer influência sobre a sociedade e de manter um 

monopólico religioso”, questões que a neocristandade não foi capaz de resolver no período pós-

guerra, já que “a sociedade brasileira modificava-se rapidamente e nenhuma ação da Igreja 

poderia evitar que isso ocorresse”; além do que, a expansão de outras religiões, como o 

protestantismo e o espiritismo, tornaram-se efetivamente aparentes, demonstrando que o 

catolicismo estava ameaçado no que diz respeito ao seu monopólio religioso e que sua prática 

pastoral não satisfazia à sociedade brasileira, especialmente às camadas mais populares. 

Nesse sentido, a Igreja se mostrou mais preocupada com as mudanças do mundo 

moderno, sua heterogeneidade e seus principais problemas, tomando consciência da 



152 

 

necessidade de repensar sua prática pastoral e sua missão social, além de realizar reformas 

internas e ponderar sobre sua relação com a sociedade, apesar de não realizar mudanças 

expressivas em sua estrutura administrativa hierárquica. Essa tomada de consciência por parte 

da Igreja em relação ao contexto mundial imprimiu uma renovação da instituição em várias 

partes do planeta que se refletiu no empreendimento da territorialidade católica no Brasil e na 

sua relação com a realidade social e religiosa do país, especialmente a partir do Concílio 

Vaticano II (1962-1965). 

 

 

3.3.2 O Concílio do Vaticano II e a Renovação da Igreja no Brasil  

 

O início da segunda metade do século XX, marca o período de uma Igreja reformista no 

Brasil, pois 

Na década de 1955-1965 houve mudanças significativas na Igreja Católica 

Romana, tanto em nível internacional como no Brasil. O cauteloso 

conservador Pio XII faleceu em 1958, e seu substituto João XXIII promoveu 

reformas importantes. As encíclicas de João XXIII, tais como Mater et 

Magistra (1961) e Pacem in Terris (1963) modificaram o pensamento católico 

oficial. Ambas desenvolveram uma nova concepção da Igreja, mais em 

sintonia com o mundo secular moderno, comprometida em melhorar o destino 

dos seres humanos na Terra e em promover a justiça social. O Concílio do 

Vaticano II começou em 1962 sob a orientação de João XXIII, reunindo os 

bispos do mundo interiro em Roma para discutir uma visão mais aberta da 

Igreja, e teve um efeito retumbante. Quando João XXIII faleceu, em 1963, 

Paulo VI assumiu o papado e, apesar de algumas oscilações, deu continuidade 

ao processo de renovação da Igreja até sua morte em 1978. (MAINWARING, 

2004, p. 62). 

As transformações no pensamento católico oficial obteve êxito com a Igreja reformista 

congregando pensamentos e anseios precedentes, mas que não tinham força diante da hierarquia 

conservadora da Igreja, sendo que as principais tendências dessa mudança foram legitimadas 

pelo Concílio Vaticano II (1962-1965), uma série de documentos constituídos por decisões 

conciliares que, de forma geral, tratam da ação pastoral da instituição, dos fundamentos da fé 

católica e da relação da Igreja com o mundo moderno.  
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Destacam-se, entre as diversas orientações conciliares42: a missão social da Igreja, que 

deve estar a serviço de toda a humanidade, além do desenvolvimento da noção de povo de Deus; 

a renovação da liturgia para torná-la mais participativa e acessível a todos; o papel dos 

diferentes membros que constituem a Igreja, reconhecendo a importância do leigo na vida da 

instituição, conferindo maiores responsabilidades aos bispos e aos presbíteros e atribuindo aos 

consagrados, a conveniente renovação da vida religiosa; a reafirmação da atividade missionária 

da Igreja; e a valorização de uma comunicação mais aberta com o exterior, enfatizando o 

diálogo ecumênico, inclusive com religiões não cristãs, declarando, ainda, o respeito à liberdade 

religiosa como um direito da pessoa humana.  

A instituição católica apresenta um novo dinamismo junto à sociedade com base, 

principalmente, nos documentos do Concílio Vaticano II, que redimensionam o papel da Igreja 

a partir de inovações institucionais, pontos de diálogos e de uma aproximação mais efetiva com 

a realidade social de um mundo secular cada vez mais complexo e plural. 

A Igreja no Brasil se renova a partir do Concílio Vaticano II, tornando-se efetivamente 

mais independente do Estado e mais próximas de questões sociais que afligem a sociedade 

brasileira. Essa renovação inicia-se, ainda, na década de 1950 com ações que antecederam o 

Vaticano II e facilitaram sua recepção no Brasil, destacando-se:  i) a consolidação e atuação de 

movimentos apostólicos leigos já existentes como os diversos ramos juvenis da Ação Católica, 

o movimento litúrgico e o movimento bíblico; ii) a criação –  por iniciativa do até então 

Assistente Geral da Ação Católica Brasileira (ACB), o Padre Helder Pessoa Câmara – da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em 1952, e a fundação em 1954 da 

Conferência dos Religiosos(as) do Brasil (CRB), que possibilitaram uma estrutura de 

articulação entre as diversas circunscrições eclesiásticas, dinamizando a vida da Igreja no país; 

iii) a criação do Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM), em 1955, que fez surgir uma 

estrutura de articulação continental entre as Igrejas da América Latina e Caribe, ampliando os 

horizontes da Igreja no Brasil; iv) e a realização de um planejamento pastoral, solicitação do 

Papa João XXIII às Igrejas da América Latina na III Assembleia Geral da CELAM, em 1958, 

que deveria empregar  meios especiais para enfrentar as dificuldades da Igreja no continente, o 

que culminou, por parte de Igreja do Brasil, na elaboração do Plano de Emergência (PE), 

preparado às pressas em 1962, e no Plano de Pastoral de Conjunto  (PPC 1966-1970), aprovado 

                                                 
42 Ver “Documentos do Concílio Vaticano II”. Disponível em: 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_po.htm Acesso em: 22 abr. 2014. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_po.htm
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em 1965, aparelhando a Igreja do Brasil para recepção do Concílio Vaticano II. (BEOZZO, 

2003). 

A renovação da Igreja no Brasil pós-concílio foi realizada com a implementação de 

reformas circunstanciadas nas decisões do Vaticano II, adaptando-as aos desafios da realidade 

brasileira com base nas orientações do PPC 1966-1970, que traz expressamente como objetivo 

“criar meios e condições para que a Igreja no Brasil se ajuste, o mais rápida e plenamente 

possível, à imagem de Igreja do Vaticano II” (CNBB, 2004, p. 20) e, para tanto, entre outras 

medidas: reorganizou a estrutura da CNBB; incentivou a qualificação de bispos, padres, 

religiosos e leigos;  motivou as ações pastorais a partir de um melhor conhecimento da 

realidade, baseadas em pesquisas sobre aspectos sociais, religiosos e históricos da sociedade 

brasileira; e propôs uma descentralização da paróquia, no sentido de dinamizar comunidades 

de base em todo o território paroquial para proporcionar ao povo de Deus uma plena 

participação nesse novo modelo de Igreja. 

O PPC 1966-1970 contribuiu para orientar a renovação da Igreja no Brasil nas décadas 

que se seguiram ao Concílio Vaticano II e para fundamentar o planejamento das Diretrizes 

Gerais da Ação Pastoral no país, que deveria ser contínuo e reelaborado de quatro em quatro 

anos, contemplando as seis linhas fundamentais de trabalho43 propostas. Esse modelo de 

planejamento durou, pelo menos, até 1995, quando as Diretrizes passaram a se chamar 

Diretrizes Gerais de Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, dando maior ênfase ao caráter 

evangelizador e missionário da instituição, sugerindo quatro exigências da ação evangelizadora: 

serviço, diálogo, anúncio e testemunho da comunhão44. No entanto, as Diretrizes aprovadas 

para o quadriênio de 2003-200645 ressaltaram a correspondência entre as quatro exigências 

intrínsecas da evangelização e as seis dimensões da ação pastoral – comunitário-participativa, 

missionária, bíblico-catequética, litúrgica, ecumênica e do diálogo inter-religioso, 

sociotransformadora –, que estão relacionadas com as seis linhas fundamentais de trabalho 

adotadas no PPC 1966-1970. Essa correspondência entre as exigências da evangelização e as 

dimensões da ação pastoral foi mantida nas Diretrizes seguintes aprovadas pela CNBB, 

inclusive para o quadriênio 2011-2015 que, a partir da realidade sociocultural e religioso-

                                                 
43 As seis linhas pastorais de trabalho propostas no PPC 1966-1970 são: 1) Promover uma sempre mais plena 

unidade visível no seio da Igreja Católica; 2) Promover a ação missionária; 3) Promover a ação catequética, o 

aprofundamento doutrinal e a reflexão teológica; 4) Promover a ação Litúrgica; 5) Promover a ação ecumênica; e 

6) Promover a melhor inserção do povo de Deus como fermento na construção de um mundo segundo os desígnios 

de Deus. (CNBB, 2004). 
44 Cf. CNBB (1995). 
45 Cf. CNBB (2003). 
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eclesial, identificou algumas “urgências pastorais” 46 que devem ser avaliadas pelas Igrejas 

Particulares em seus contextos reais, articulando, assim, as escalas universal/nacional-

regional/local. 

Mesmo seguindo essas estruturas de referências – linhas ou dimensões pastorais, depois 

as exigências intrínsecas à evangelização e mais recentemente, a equivalência e/ou 

correspondência entre essas referências estruturais –, o planejamento pastoral atentou em 

conhecer o contexto histórico-social e religioso da realidade brasileira e, a partir dessas 

informações, preocupou-se em como inserir e trilhar o caminho da Igreja nessa realidade.  

Acredita-se que é nessa perspectiva, identificando os desafios e planejando suas ações, 

que a Igreja Católica no Brasil, a partir do Vaticano II, empreendeu estratégias territoriais para 

criar ou se apropriar de espaços específicos – simbólicos e/ou materiais – e, assim, controlar 

pessoas, objetos e relações dentro de um território religioso definido como territórios paroquial 

e diocesano na escala regional-local, que deveriam estar articulados com outros territórios 

religiosos de mesma escala para realizar ações pastorais conjuntas apresentadas em âmbito 

nacional-universal, mas atendendo suas especificidades regionais e locais.  

Uma das principais ações da territorialidade da Igreja no Brasil nas décadas seguintes ao 

Vaticano II foi a descentralização das paróquias, não apenas no sentido de criar novas estruturas 

físicas e administrativas, mas de dinamizar as comunidades de bases em seu território. Esse foi 

o impulso para o surgimento das Comunidades Eclesiais de Bases (CEBs), que cresciam 

significativamente a partir da década de 1960 e ganharam configuração própria na década de 

1970. Segundo Gil Filho (2002, p. 141-142), 

As CEBs tornam-se bases de apoio missionário e fazem, muito embora com 

certa autonomia em relação às paróquias, uma ponte entre os fiéis e a 

hierarquia da igreja. 

[...] Este espaço correspondia a realidades rurais assim como as realidades 

urbanas mais complexas. As CEBs demonstraram ser valiosas inclusive no 

aumento de leigos que se envolviam em um trabalho mais efetivo na Igreja, 

assim como no aumento de candidatos ao clero religioso e secular. Sob o ponto 

de vista da territorialidade de base da Paróquia, as CEBs redimensionaram a 

eficácia do trabalho missionário e a manutenção dos fiéis.  

As CEBs também contribuíram para que a ação da Igreja fosse vista de forma relacionada 

às reivindicações de liberdade e de luta contra as injustiças sociais, o que leva a instituição a 

                                                 
46 Cf. CNBB (2011). As cinco urgências indicadas pelo documento são: 1) Igreja em estado permanente de 

missão; 2) Igreja: casa da iniciação à vida cristã; 3) Igreja: lugar de animação bíblica da vida e da pastoral; 4) 

Igreja comunidade de comunidades; 5) Igreja a serviço da vida plena. 
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ganhar um reconhecimento em parte de setores da sociedade civil como os estudantes, 

universitários, intelectuais, imprensa, o que historicamente aconteceu raras vezes.  

O trabalho das CEBs e seu amadurecimento foram reconhecidos pela Igreja nas Diretrizes 

Gerais do quadriênio de 1979-1982 e ganhou ênfase nas Diretrizes Gerais de 1983-1986, que 

as destacam como células vivas da Igreja, como poderosa ferramenta de renovação das 

paróquias e como ferramentas importantes na luta em favor da libertação integral dos homens47. 

As CEBs ganharam função essencial na territorialidade católica no Brasil e se constituíram em 

uma de suas estruturas territoriais com maior participação dos leigos e grande relevância 

política, aproximando a Igreja e o povo de maneira realmente efetiva.  

No entanto, nesse mesmo contexto em que a Igreja brasileira destaca o papel das CEBs 

em sua estrutura territorial e de ação pastoral e reconhece seu amadurecimento e fortalecimento, 

esses espaços começam a diminuírem seu crescimento e atuação no cenário eclesiástico e 

político-social do país. 

Mainwaring (2004) ressalta que as renovações implementadas na Igreja brasileira, entre 

as décadas de 1950 e 1970, tornava-a umas das mais importantes e progressistas do mundo, 

levando a Santa Sé a reagir e começar a frear suas inovações. Em 1980, quando o Papa João 

Paulo II (1978-2005) visitou o Brasil, “ele apoiou a opção preferencial pelos pobres, enfatizou 

a justiça social e a participação, criticou as estruturas sociais injustas, apoiou as comunidades 

de base e elogiou os bispos brasileiros. [...] No entanto, depois de 1980, o papa e o Vaticano 

tomaram medidas para limitar as mudanças na Igreja brasileira” (Ibidem, p. 273). O mesmo 

autor destaca, ainda, que essas medidas, com algumas exceções48, não se endereçavam 

diretamente à Igreja no Brasil, mas eram sinais claros para conduzir a Igreja numa direção 

diferente e limitar os avanços da Igreja progressista na América Latina e no Brasil como, por 

exemplo, proibir o envolvimento do clero em associações políticas ou sindicatos, além de 

ataques contra à Teologia da Libertação49.  

                                                 
47 Cf. CNBB (1983).  
48 A nomeação de Bispos conservadores pelo Vaticano em 1981 para as Arquidioceses de Porto Alegre e Brasília, 

o pedido para que os representantes do Vaticano mantivessem sob atenta vigilância o Seminário de São Paulo e a 

condenação de silêncio por tempo indeterminado de Leonardo Boff, feita formalmente pelo Vaticano em 1985, 

são exemplos de medidas direcionadas ao movimento progressista no Brasil. (MAINWARING, 2004). 
49 Sobre a Teologia da Libertação ver GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da Libertação: perspectivas. 6. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1986 e BOFF, Leonardo; BOFF, Clodovis. Como fazer Teologia da Libertação. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1986. 
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A ação da Santa Sé Romana conseguiu frear o avanço do movimento progressista no 

Brasil na década de 1980 e suas medidas se refletiram nas Diretrizes Gerais do quadriênio de 

1987-1990, especialmente aos assuntos relacionados às CEBs, que são pouco retratadas no texto 

e como mecanismos de participação dos leigos, além de referências em notas que ressaltam o 

programa conservador da III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, realizado 

em Puebla de Los Angeles, no México, em 1979: 

97. A vitalidade das CEBs começa a dar seus frutos; é uma das fontes de onde 

brotam os ministérios confiados aos leigos: animação de comunidades, 

catequese e missão. 

98. Em alguns lugares não se deu a atenção conveniente ao trabalho de 

formação de CEBs. É lamentável que em algumas partes interesses 

visivelmente políticos as pretendam manipular e afastar da autêntica 

comunhão com seus bispos. (CNBB, 1987, p. 47 – nota 1350). 

Depois da euforia das reformas e inovações da Igreja brasileira entre o final da década 

1950 e meados da década de 1980, a instituição católica inicia a década de 1990 preocupada 

com a questão da modernidade, o crescente individualismo da sociedade, com o pluralismo 

cultural e religioso e em aprofundar sua tarefa evangelizadora. É importante ressaltar que as 

CEBs são consideradas como estruturas da territorialidade católica e, nesse sentido, elas são 

conclamadas a manter uma relação mais dinâmica entre fé e vida, com atenção especial à 

espiritualidade, para auxiliar a Igreja em sua missão evangelizadora.  

No início do século XXI as ações da Igreja demonstram as mesmas preocupações com as 

questões levantadas na década de 1990, ressaltando que a instituição deve ficar atenta à 

complexidade do mundo atual e suas rápidas mudanças, assinalando um período de estabilidade 

das ações pastorais ainda bastante vinculadas às decisões conciliares do Vaticano II e 

preocupadas, assumidamente, com o âmbito evangelizador da instituição. 

A territorialidade da Igreja no Brasil no contexto de renovação progressista e, em seguida, 

de sua solidez institucional evangelizadora apresentou dinâmicas diferentes: uma forte 

expansão e segmentação de sua estrutura administrativa hierárquica entre as décadas de 1950 e 

1970; e um crescimento estável dessas estruturas a partir da década de 1990 até os dias atuais. 

Esse quadro se reflete na evolução do número das circunscrições eclesiásticas do país (ver 

gráfico 3.3). 

 

                                                 
50 Essa nota cita os pontos 85-393 do documento produzido em Puebla, 1979. 
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Gráfico 3.3 – Evolução do Número de Circunscrições Eclesiásticas* 

Brasil – 1940/2010 

 

* Inclui as Arquidioceses (44), Dioceses (214), Prelazias (10), Circunscrições Eclesiásticas Pessoais (7). Não inclui a Prelazia 

Santa Cruz e Opus Dei. 

Fonte: CERIS, 2012. Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa. 

 

O crescimento intenso das circunscrições eclesiásticas no território nacional acompanhou 

a dinâmica demográfica do Brasil, concentrando-se entre as década de 1950 e 1960, diminuindo 

um pouco seu ritmo de crescimento na década de 1970 e, especialmente, a partir da década de 

1980, como pode ser observado no gráfico 3.4.  

A população brasileira em 1950 era em torno de 51 milhões de habitantes e quase 

duplicou em 20 anos, passando para mais de 93 milhões de pessoas em 1970, o que concentrou 

sua taxa de crescimento geométrico entre as décadas de 1950 e 1960. Por sua vez, em 1950 

existiam 114 circunscrições eclesiásticas, passando para 159 em 1960, e para 201 em 1970, 

períodos que registraram a maior taxa de crescimento geométrico desse tipo de estrutura 

administrativa da Igreja Católica, coincidindo com a tendência de crescimento da população 

brasileira, inclusive nas décadas seguintes, se guardadas as devidas proporções. 
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Gráfico 3.4 – Evolução da Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População 

e das Circunscrições Eclesiásticas – Brasil – 1940-2010 

 

Fonte: CERIS, 2012. IBGE, Censo Demográfico 2010.  

Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa 

Essa convergência de caminhos não acontece por acaso, pois o crescimento da população 

brasileira e o intenso processo de urbanização “demanda um melhor controle territorial” (GIL 

FILHO, 2002, p. 145), e a expansão e fragmentação das circunscrições eclesiásticas atendem 

bem a essa estratégia, principalmente quando se trata da criação de Dioceses, pois elas 

correspondem a unidades territoriais, chefiadas e centralizadas por um bispo e reúnem um certo 

número de paróquias que, por sua vez, devem se constituir em partes ativas da Diocese, o que 

possibilita maior dinamicidade à territorialidade empreendida pela Igreja Católica. Assim, a 

Diocese se constitui em unidade territorial indispensável a essa territorialidade e para o 

desenvolvimento das ações pastorais, articulando os interesses universais da Igreja Católica e 

as necessidades sociorreligiosas locais-regionais por meio das paróquias em um determinado 

espaço-tempo. Essa articulação pode ser percebida na discussão sobre a territorialidade do 

Bispado de Amargosa, tema do Capítulo 4 desta tese. 

A paróquia é a unidade territorial de base da estrutura administrativa da Igreja Católica, 

pois está mais próximo das comunidades, de sua vida cotidiana e de suas necessidades 

espirituais e sociais, portanto é o local de significativa relevância da territorialidade da Igreja, 

onde se concretizam suas ações e se realiza o controle efetivo de pessoas, objetos e relações. A 

criação de novas paróquias jurídicas no Brasil e sua descentralização em comunidades de base 
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e zonas pastorais foram as principais estratégias da Igreja para estreitar as relações entre a 

instituição e a sociedade. No entanto, isso só é possível considerando o contingente de 

sacerdotes e a participação de leigos para coordenar as ações pastorais e o controle territorial 

exigido pela demanda das mudanças da sociedade.  

O gráfico 3.5 apresenta a evolução do número de paróquias, presbítero e habitantes por 

presbítero no Brasil entre os anos de 1964 e 2010. O número de paróquias jurídicas e 

administrativa cresceu significativamente na década de 1960 e de forma regular de 1970 até 

2004, quando apresentou, novamente, um ligeiro aumento até 2010, o que ratifica a significativa 

função estratégica dessa estrutura administrativa na territorialidade da Igreja. O presbítero pode 

ser definido como diocesano (secular) e dos institutos, congregações e ordens religiosas 

(religiosos-sacerdotes)51, e sua composição quantitativa no contexto brasileiro sempre foi um 

entrave aos anseios territoriais da Igreja. No período pós-concílio, o quantidade relativa de 

presbíteros demonstra uma queda a partir de 1970, marcando um período de estagnação do 

número desse profissional religioso e de crise vocacional no país, que começa a se regularizar 

em meados da década de 1980, especialmente com o crescimento do número do sacerdotes 

diocesanos, que passa a superar, inclusive, o número de religiosos-sacerdotes em 1995, que 

continuam com seu crescimento estagnado. Esse período de crise vocacional e o crescimento 

da população brasileira fez aumentar o número de habitantes por presbítero que começou a se 

regularizar a partir de 1985, mantendo uma média em torno de 10 mil hab./presbítero 

(assegurada pelo crescimento do número de padres diocesanos) até 2004, quando essa 

                                                 
51 A definição de religiosos-sacerdotes é utilizada para aqueles religiosos que receberam o Sacramento da Ordem, 

já que nem todos os religiosos recebem, necessariamente, esse Sacramento (CNBB, 2004). De maneira 

simplificada e geral, o presbítero diocesano ou secular está atrelado a uma Igreja Particular (Diocese) e sob a 

autoridade de um bispo, assim, seu ministério é exercido dentro do território diocesano e está a serviço daquela 

comunidade, que deve ser pastoreada por ele, seu bispo e outros membros do presbitério. (Ver LORSCHEIDER, 

Aloísio Cardeal.  Identidade e espiritualidade do padre diocesano. Kairós - Revista Acadêmica da Prainha, ano 2, 

n. 1 Jan./Jun. 2005. Disponível em: http://www.catolicadefortaleza.edu.br/wp-content/uploads/2013/12/05-

LorscheiderEspPeDiocesano-7-a-47.pdf Acesso em: 10 mai. 2014). Por sua vez, o presbítero dos institutos, 

religioso-sacerdote ou sacerdote regular pertence a um Instituto, Congregação ou Ordem Religiosa e segue os 

princípios de seu fundador, por isso são chamados de franciscanos, beneditinos, capuchinhos, paulinos, vicentinos, 

entre outros, fazendo votos de pobreza, castidade e obediência. Sua vida religiosa está sujeito às regras de sua 

congregação ou ordem e sob autoridade do superior religioso. Seu ministério não está restrito a um território 

específico, mas apresenta relativa dependência do Bispo da Diocese onde está realizando sua missão presbiteral. 

Após o Concílio de Vaticano II, a Igreja viu todo o ministério a partir do episcopado e com maior inserção no 

contexto social onde ele é exercido, sendo que as funções do religioso-sacerdote foram equiparadas com as do 

presbítero diocesano. (Ver TABORDA, Francisco. O religioso presbítero: uma questão disputada – reflexão 

teológica a partir da tradição jesuítica. Perspectiva Teológica, v. 31, n. 85, 1999. Disponível em: 

http://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/perspectiva/article/view/669/1092 Acesso em: 10 mai. 2014). 

  

http://www.catolicadefortaleza.edu.br/wp-content/uploads/2013/12/05-LorscheiderEspPeDiocesano-7-a-47.pdf
http://www.catolicadefortaleza.edu.br/wp-content/uploads/2013/12/05-LorscheiderEspPeDiocesano-7-a-47.pdf
http://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/perspectiva/article/view/669/1092
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proporção começa a diminuir em favor dos sacerdotes católicos, chegando em 2010 com cerca 

de 8,5 mil hab./presbítero.  

Gráfico 3.5 – Evolução do Número de Paróquias, Presbíteros e Hab/Presbíteros 

Brasil – 1964-2010 

 

Fonte: CNBB, 2004; CERIS, 2012. 

Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa 

 

Apesar da regularização e diminuição da média de hab./presbítero, existe uma carência 

desse profissional religioso em atender às demandas pastorais das paróquias e seu efetivo 

controle territorial, já que elas se expandiram em números e funções. O Bispo Diocesano de 

Amargosa terce alguns comentários a esse respeito:  

[...] Aqui, a gente tem que colocar que o problema é o número reduzido de 

padres. Bem que a gente gostaria de colocar, não um padre numa paróquia, 

mas, se possível, dois, três, quatro... porque a demanda pastoral é muito 

grande. Você acompanhar juventude, acompanhar famílias, estudantes, meio 

rural, atualmente, o meio universitário... hoje nós temos muitas e muitas 

demandas e um padre só não dá conta disso, é desumano até... Mas, como o 

número é muito pequeno, fica o padre assoberbado de trabalho. 

Evidentemente que a gente conta muito com o apoio, quando é possível, de 

freiras, de religiosas e, sobretudo, o laicato, que hoje que vai tomando 

consciência de sua fé, de não ficar na passividade esperando tudo do padre, 

mas já vai tomando consciência de ser Igreja, de ser povo de Deus, de 

participar, de dá sua contribuição à ação evangelizadora da Igreja. (Bispo D. 

João Nilton Souza, fev. 2014). 

Fica evidente a importância do presbítero nas ações pastorais da Igreja e, 

consequentemente, na ação territorial, mas o número de sacerdotes no Brasil ainda é 

insatisfatório para atender essas demandas. Nesse sentido, o papel do leigo é fundamental na 
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ação pastoral da Igreja e no empreendimento de sua territorialidade. Essa é uma questão 

abordada nas decisões conciliares do Vaticano II e a paróquia tem importância essencial para 

motivar a participação do leigo nesse processo, pois está materialmente próximo dele e de sua 

realidade social, e também se constitui como referência simbólica da identidade católica. As 

CEBs são um exemplo de estrutura territorial da Igreja que produziu e motivou uma 

participação mais efetiva do laicato na vida da Igreja no Brasil. 

A expansão e fragmentação das circunscrições eclesiásticas, a multiplicação de paróquias, 

a preocupação com o contingente de presbítero e com a participação dos leigos em ações 

pastorais coadunam-se com a lógica da territorialidade da Igreja Católica para controlar 

espaços, pessoas, objetos e relações dentro de um contexto de transformações da sociedade 

brasileira nas últimas décadas. 

A Igreja demonstrou preocupação com a dinâmica demográfica e crescimento da 

urbanização, entre outras mudanças na sociedade brasileira, registrando esses aspectos no PPC 

1966-1970 e, posteriormente, nas Diretrizes Gerais que orientaram seu planejamento pastoral, 

destacando a necessidade de uma presença mais dinâmica da Igreja na sociedade, 

acompanhando e adaptando-se às transformações em curso na segunda metade do século XX e 

neste início de século XXI.  

 

 

3.4 PRINCIPAIS DESAFIOS DA TERRITORIALIDADE DA IGREJA CATÓLICA FRENTE À 

SOCIEDADE BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

 

A sociedade brasileira apresentou muitas mudanças nos últimos 30 anos. Entre essas 

mudanças, a que se constitui em uma das principais inquietações da Igreja Católica é a gradativa 

redução do número de católicos no Brasil, além da apreensão em relação ao pluralismo religioso 

e às práticas da religiosidade popular, que continuam bastante presentes entre o povo, mesmo 

depois das intervenções realizadas pela Igreja a partir do processo que se convencionou chamar 

de romanização. O PPC 1966-1970 (CNBB, 2004) e outros documentos de planejamentos 

pastoral no Brasil (CNBB, 1975, 1995, 2011) apontam essas preocupações. 

A apreensão da Igreja com a diminuição relativa do número de católicos romanos no total 

da população brasileira tem fundamento, especialmente se forem analisados os dados referentes 
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à composição da religião dos três últimos Censos Demográficos realizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A diminuição daqueles que se declararam católicos apostólicos romanos na população 

brasileira nos Censos Demográficos de 1980 e 1991 diminuiu de forma significativa, passando, 

respectivamente, de 89,0% para 83,0% da população total, registrando a maior queda em uma 

década desde 1872, já que a variação percentual da população de adeptos dessa religião, entre 

o primeiro recenseamento de âmbito nacional e 1970 (aproximadamente um século), foi de 

apenas 7,9%, ou seja, passou de 99,7% em 1872 para 91,8% em 1970, mantendo acima dos 

90% a população de católicos residentes do Brasil. Nos Censos Demográficos de 2000 e 2010 

a tendência de declínio continuou com números ainda maiores, pois, no primeiro, a 

porcentagem da população brasileira que se declarou católico apostólico romano foi de 73,6% 

e, no segundo, de 64,6% (gráfico 3.6).  

Gráfico 3.6 – Percentual da População Residente por Grupos de Religião 

Brasil – 1872-2010 

 

Fonte: IBGE, 2012. 

 

A maior variação de redução na taxa da população de católicos na história do 

recenseamento no Brasil foi entre 1991 e 2000, chegando a 9,4 pontos percentuais e a maior 

redução real dos adeptos dessa religião, em números absolutos, foi entre os anos de 2000 e 
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2010, passando, respectivamente, de quase 125 milhões de pessoas para pouco mais de 123 

milhões do total da população brasileira. (IBGE, 2012). 

Houve uma significativa mudança nos últimos 30 anos na estrutura da filiação religiosa 

da população brasileira no que diz respeito, principalmente: à diminuição expressiva dos que 

se declaram católicos romanos; ao aumento gradativo e, relativamente, elevado da porcentagem 

de evangélicos, especialmente dos pentecostais e neopentecostais; ao crescimento 

representativo da porcentagem de pessoas que se declaram sem religião52; e à elevação modesta 

da porcentagem de diversas outras religiões e religiosidades que não são muito expressivas no 

Brasil, mas apresentam, em conjunto, avanços consideráveis.   

Uma característica importante para reflexão sobre os desafios da Igreja Católica no Brasil 

abrange, também, sua relação com a religiosidade popular. Apesar de ações históricas, por parte 

da instituição, na tentativa de “purificar”, romanizar, evangelizar as práticas da religiosidade 

popular, a Igreja reconhece sua importância e seus significados para o povo brasileiro nos 

diferentes contextos em que ela ocorre, ainda mais porque essa religiosidade está impregnada 

de influências do catolicismo, o que atribui um poder simbólico, prestígio e legitimidade à 

instituição católica na relação entre Igreja e religiosidade popular, fato que pode ser percebido, 

por exemplo, na festa de São Roque em Nazaré – BA, aspecto esse que será objeto de discussão 

no Capítulo 5.  

Entre as várias rusgas que marcam a relação da Igreja e religiosidade popular no Brasil 

favorecendo um distanciamento entre ambos e, logo depois, uma reaproximação, pode-se 

destacar o período de renovação da Igreja do Brasil no início da segunda metade do século XX 

e o consequente desenvolvimento de um movimento progressista católico. 

Nesse período, a instituição propagava uma fé mais politizada que se distanciava das 

vivências da religiosidade popular e “em muitas dioceses progressistas, o clero removeu 

imagens tradicionais das igrejas e desestimulou práticas tradicionais, tais como as procissões”, 

no entanto “a maior parte dos católicos não estava interessada numa fé politizada, secularizada, 

e rejeitava o que sentia como esforços políticos desvinculados da fé” (MAINWARRING, 2004, 

p. 196).  

                                                 
52 Isso não quer dizer que essas pessoas não acreditam em Deus ou em outras divindades, já que dos mais de 15 

milhões que se declararam sem religião no Censo Demográfico de 2010, apenas pouco mais de 615 mil declararam 

serem ateus (IBGE, 2012). Esse quadro revela que “a declaração ‘sem religião’ parece indicar mais uma ‘des-

institucionalização’ da religião e a emergência da chamada ‘religião invisível’”, do que a falta de religiosidade 

entre os brasileiros. (CNBB, 2008, p. 39). 
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Porém, esse quadro não durou muito tempo e a Igreja começava a repensar suas práticas 

em relação à religiosidade popular, ainda, em meados da década de 1970, valorizando alguns 

aspectos dessa característica do povo brasileiro. No início da década de 1990 a instituição 

católica trazia algumas dessas reflexões em seu planejamento pastoral, especialmente no que 

diz respeito ao papel das CEBs na relação com a religiosidade popular, já que elas se 

constituíam em uma importante estrutura territorial no diálogo entre a Igreja e as massas 

populares. As Diretrizes Gerais da Ação Pastoral da Igreja no Brasil de 1991-1994 ressaltam os 

novos desafios das CEBs que foram mantidos nos planos pastorais posteriores: 

[...] Entre os desafios das CEBS, hoje, destacam-se: 

- trabalhar mais com as massas e não se fechar em pequenos grupos; 

- acolher melhor a religiosidade popular e respeitar mais seu 

universo simbólico, evitando o perigo de um excesso de 

racionalismo, principalmente por parte dos agentes de pastoral 

mais intelectualizados; 

- abrir-se ao pluralismo; 

- empenhar-se para a experiência das CEBs se consolide e continue 

acompanhando as mudanças na sociedade; 

- manter uma relação dinâmica entre fé e vida, dando maior atenção à 

espiritualidade. (CNBB, 1991, p. 26 – grifo nosso). 

A relação entre Igreja e religiosidade popular sempre foi marcada por negociações, 

tolerância, imposições, tensões, conflitos e flexibilização dos dois lados. A estratégia mais 

recente da Igreja nessa relação é a de ressaltar os aspectos e valores católicos que estão inseridos 

nas práticas da religiosidade popular sem desvalorizar os elementos culturais das diversas 

manifestações de fé e vivência religiosa do povo brasileiro. 

Para Oliveira (1972), todas as religiões propõem aos seus seguidores um conjunto de 

crenças, valores, normas e atos que proporciona uma relação do homem com o sagrado, sendo 

que os atos religiosos expressam a forma prática dessa relação, e o catolicismo apresenta um 

vasto repertório desses atos que se constituem em essenciais, como o batismo, e até aqueles que 

são apenas tolerados pela Igreja como algumas formas de novenas e procissões. Esse autor 

ainda apresenta quatro conjunto de atos religiosos afins no que diz respeito ao relacionamento 

do homem com o sagrado no catolicismo, os quais ele chama de constelação de atos: 

i) atos religiosos sacramentais, que se constituem nos sacramentos da Igreja, 

onde a relação homem-sagrado é mediada pelo sacerdote; 
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ii) atos religiosos evangélicos, segundo o qual o relacionamento homem-sagrado 

é mediado pela Escritura Sagrada, constituindo-se em meditações e orações 

inspiradas pela leitura da Bíblia e as aplicações práticas de seus ensinamentos; 

iii) atos religiosos devocionais, que se constituem nas práticas de piedade para 

com os santos, as comemorações festivas em homenagens aos santos, o culto 

à imagem do santo, entre outras práticas em que a relação homem-sagrado se 

dá de forma direta entre o fiel e o santo de devoção; 

iv) atos religiosos protetores, em que o fiel invoca o santo nos momentos de 

dificuldades, faz promessas, novenas precatórias, etc., e a relação homem-

sagrado também é direta, do tipo contratual e de proteção. 

A Igreja institucional considera os atos religiosos sacramentais e evangélicos essenciais 

para uma plena vivência da religião católica. Entretanto, no catolicismo popular a prática de 

atos religiosos devocionais e protetores, que oferece uma relação direta entre o homem e o 

sagrado, são predominantes. Essa relação direta homem-sagrado, que dispensa a figura do padre 

ou qualquer outro sacerdote, favorece o desenvolvimento de práticas religiosas 

individualizadas, autônomas, com características próprias, além de receber influências de 

práticas de outros sistemas religiosos e, quando necessário para estabelecer a aliança entre o 

fiel e a divindade, a mediação de curandeiros e rezadores que não fazem parte do corpo 

sacerdotal da Igreja Católica. Essas manifestações e práticas religiosas apresentam uma 

diversidade que transcende as práticas do catolicismo popular e devem ser definidas a partir da 

noção de religiosidade popular brasileira, já que suas expressões não estão atreladas apenas ao 

sistema religioso católico. 

O quadro apresentado demonstra que o perfil religioso da população brasileira mudou; a 

hegemonia da religião católica no país vem apresentando um gradativo declínio, enquanto a 

diversidade religiosa aumenta de forma consolidada, especialmente nos grandes centros 

urbanos do Brasil. Os evangélicos estão entre os grupos religiosos que mais crescem e a 

pluralidade religiosa é uma tendência acentuada dessa nova composição da religiosidade 

brasileira, além do que a relação entre Igreja Católica e religiosidade popular continua permeada 

por tensões e consensos que mantêm a proximidade da instituição com determinados indivíduos 

ou grupos sociorreligiosos. 

Os principais desafios enfrentados pela Igreja Católica no Brasil, ressaltados nessa 

discussão, são os mesmos para as diversas realidades do país, mas rebatem de formas distintas 
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nessas realidades. A Igreja Católica na Bahia, por exemplo, enfrenta as mesmas demandas da 

instituição em escala nacional, com ampliação de algumas delas e minimização de outras. No 

entanto, essas demandas não se apresentam de forma homogênea em todo o Estado, visto sua 

dimensão espacial e diversidades regionais-locais.  

Pode-se citar, como exemplo, que a diminuição da porcentagem do número de pessoas 

que se declararam católicos em relação ao total da população da Bahia, nos três últimos Censos 

Demográficos do Brasil, não é proporcional em todas as regiões do Estado, já que, 

relativamente, essa taxa se reduziu com maior intensidade na faixa litorânea do que no 

semiárido baiano. A mesma coisa acontece quando se trata do pluralismo religioso que envolve 

as populações dessas regiões, sendo que esse pluralismo é maior no litoral, especialmente nas 

intermediações de Salvador. A religiosidade popular também é outro ponto de diversidade, pois 

a influência mais intensa das religiões afro-brasileiras sobre o cotidiano sociorreligioso católico 

no Recôncavo da Bahia inspiraram práticas e rituais religiosos que são próprios dessa região, 

diferenciando-se das religiosidades do sertão do centro sul ou do oeste do Estado.  

Nesse sentido, as estratégias pastorais e territoriais, apesar de seguirem uma unidade 

definida a partir das escalas universal e nacional, repercutem de formas diferenciadas nos 

diversos territórios religiosos locais e regionais definidos pela Igreja Católica. O próximo 

capítulo aprofunda essa discussão, ao tratar da territorialidade católica no Recôncavo da Bahia 

a partir da Diocese de Amargosa. 
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CAPÍTULO 4 

DINÂMICA TERRITORIAL CATÓLICA NA BAHIA E NO 

RECÔNCAVO:  A DIOCESE DE AMARGOSA 

 

 

4.1 A BAHIA NO CONTEXTO DA TERRITORIALIDADE DA IGREJA CATÓLICA BRASILEIRA 

 

O Bispado de São Salvador da Bahia foi criada em 1551 pela Bula Super Specula 

Militantis Ecclesiae do Papa Júlio III (1550-1555), e em 1676 essa circunscrição eclesiástica 

foi elevada à condição de Arquidiocese e Sé Metropolitana pela Bula Inter Pastoralis Officii 

Curas do Papa Inocêncio XI (1676-1689), que a desmembrou da Arquidiocese de Lisboa 

(Portugal) e conferiu-lhe o título de Primaz do Brasil, instituindo o a primeira Província 

Eclesiástica do país.  

Com exceção da Diocese de São Luís do Maranhão (1677) e da Diocese de Santa Maria 

de Belém do Grão-Pará (1719) – vinculadas à Sé Metropolitana de Lisboa até 1828, quando 

passou a ser subordinada a Sé Metropolitana Primaz do Brasil –, a origem das circunscrições 

eclesiásticas brasileiras se deu a partir da Sé Metropolitana de São Salvador da Bahia, única 

Província Eclesiástica do Brasil até 1892, quando a Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro 

foi elevada à categoria de Arquidiocese e Sé Metropolitana.  

A intensificação da expansão e fragmentação da estrutura administrativa hierárquica da 

Igreja Católica implementada no país a partir da última década do século XIX e, principalmente 

no início do século XX, fez surgir outros centros de difusão e de controle territorial da religião 

católica, reconfigurando o território eclesiástico brasileiro.  



169 

 

A criação de 14 novas Províncias Eclesiásticas, distribuídas em diferentes regiões e 

Estados do Brasil53 nas três primeiras décadas do século XX, reduziu o amplo território 

religioso controlado pela Sé Metropolitana de Salvador aos Estados da Bahia e Sergipe. Nesse 

momento, pode-se falar de uma estratégia territorial-pastoral da Igreja Católica definida a partir 

de uma escala regional, dirigindo suas ações para atender as demandas locais-regionais, mas 

sem deixar de estabelecer os vínculos com as estratégias territoriais-pastorais da instituição 

deliberadas na escala universal.  

Segundo Miceli (1988 apud SANTOS, 2006, p. 71-72), os elementos do processo de 

reconfiguração espacial do território católico brasileiro no período da Primeira República 

seguiram algumas tendências principais como:  a “estadualização” do poder eclesiástico, 

instalando bispados em todas as capitais de Estados; a lógica de “segurança”, edificando 

dioceses próximas a locais onde se destacavam movimentos que desafiavam a autoridade 

hierárquica da Igreja e do Estado Republicano, como o de Canudos, no sertão baiano, o que 

deixava claro, ainda, a aproximação da instituição católica com a nova estrutura política do 

Brasil; além da nítida disposição de circunscrições eclesiásticas em cidades com influências 

regionais e nos Estados brasileiros que apresentavam maior desenvolvimento econômico.   

A ação territorial da Igreja Católica definida a partir da Arquidiocese de São Salvador da 

Bahia, em um primeiro momento (início do século XX) seguiu as principais tendências citadas 

anteriormente, criando, em 1910, a Diocese de Aracajú, capital do Estado de Sergipe e, 

especialmente, instalando três bispados no Estado da Bahia, todos em 1913, em cidades de 

povoamento antigo e que se constituíam em centros regionais estratégicos do ponto de vista 

geográfico e da territorialidade católica, como: na cidade de Barra do Rio Grande54, localizada 

no Sertão do São Francisco (além do mais, esta cidade está mais próximo de Canudos – onde 

já havia ocorrido um movimento local que ameaçou a hierarquia da Igreja e do Estado 

Republicano – que a Arquidiocese de Salvador, seguindo a lógica de segurança); na cidade de 

Caetité, situada no Sertão do Centro-Sul da Bahia, próximo dos limites fronteiriços com o 

Estado de Minas Gerais; e na cidade de Ilhéus, um dos mais importantes centros urbanos do 

                                                 
53 Entre os anos de 1900 e 1930 foram instituídas as Províncias Eclesiásticas de Belém (PA), Olinda e Recife (PE), 

Mariana (MG), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Cuiabá (MT) Fortaleza (CE), Paraíba (PB), Maceió (AL), 

Diamantina (MG), São Luís (MA), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC). (As Províncias 

Eclesiásticas estão listadas por ordem crescente do ano de criação). 
54 Pelos decretos n.º 7455, de 23/06/1931 e n.º 7479, de 08/07/1931, o município de Barra do Rio Grande teve 

sua denominação simplificada para Barra. (Ver IBGE, disponível em: 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=290270&search=|barra Acesso em: 29 

maio 2014). 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=290270&search=|barra
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Sul da Bahia nesse período, condição que pode ser associada à grande produção de cacau 

visando o mercado externo. Essa ação territorial foi uma tentativa de controlar o amplo território 

da Arquidiocese de Salvador com a instituição de dioceses em locais distantes da Sede 

Metropolitana e em centros regionais importantes da Bahia no início do século XX. 

Apenas depois de duas décadas dessa primeira expansão do território religioso da Sé 

Metropolitana de Salvador, foi criado mais uma Diocese, na cidade de Bonfim, em 1933, 

localizada na extensão setentrional da Chapada Diamantina, no centro norte da Bahia, que se 

constituía em uma rota de passagem obrigatória entre o litoral do Estado e o Sertão do São 

Francisco, nas proximidades da cidade de Juazeiro. Em 1941, outra circunscrição eclesiástica é 

instituída na Bahia com sede em Amargosa, uma cidade com localização privilegiada de faixa 

intermediária entre a região central do sertão baiano e o litoral do Recôncavo e que exercia uma 

influência de polo econômico em relação aos municípios vizinhos.  

Na reconfiguração do território religioso da Sé Metropolitana de Salvador, a Igreja, além 

de procurar áreas distantes do Arcebispado da Bahia e centros econômicos regionais com 

localização estratégica do ponto de vista da territorialidade católica, edificava suas dioceses em 

regiões onde era “possível firmar um ‘acordo’ com as elites locais” para obter “fundos para a 

formação do patrimônio dessas novas dioceses, uma vez que os recursos necessários vinham 

dessas elites” (SANTOS, 2006, p. 72). Dessa forma, a instituição católica se mantinha próxima 

das elites localizadas distantes da capital do Estado e de seus fiéis, assegurando o controle 

religioso sobre a população desses locais longínquos.  

Essas medidas visavam garantir a hegemonia católica no vasto território arquidiocesano 

de Salvador e o projeto de expansão administrativa e de fragmentação territorial da Igreja. 

Nesse contexto, a organização do território religioso católico – influenciado pelo Arcebispado 

da Bahia – até o final da primeira metade do século XX, ocorreu de maneira lenta e pausada, 

com apoio financeiro de elites locais e com a implantação de apenas seis bispados em um 

extenso espaço.  

Entre os diversos fatores que podem explicar as causas dessa tímida expansão e 

fragmentação da estrutura administrativa da Igreja dentro do território da Província Eclesiástica 

de Salvador, pode-se destacar a estagnação econômica que Bahia e Sergipe apresentavam no 

cenário nacional em detrimento do desenvolvimento do Centro-Sul do país e a estratégia da 

Igreja em propagar seus preceitos e a fé católica a partir de zonas com maior densidade 

populacional e dinamismo político-econômico (JESUS, 2010).  
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Entretanto, apesar da Igreja instituir poucas circunscrições eclesiásticas nesse período, a 

organização espacial das dioceses privilegiou regiões estratégicas e bem distribuídas, numa 

nítida tentativa de empreender com maior eficácia a ação pastoral da Igreja Católica e controlar 

de forma mais efetiva o amplo território religioso compreendido pelos Estados da Bahia e 

Sergipe (figura 4.1). 

Figura 4.1 – Origem de Difusão de Dioceses a partir da  

Arquidiocese/Sé Metropolitana de São Salvador da Bahia – 1910-1950 

 

Fonte: CERIS (2012). Base Cartográfica: IBGE – Evolução da divisão territorial do Brasil 1872-2010. Disponível 

em www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_evolução.shtm Acesso em 10 abr. 2014.  

Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa. 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_evolução.shtm
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A expansão e fragmentação da estrutura administrativa da Igreja Católica na Bahia se 

intensificaram bastante a partir de 1950, criando-se 13 dioceses até o final da década de 1970 

no Estado baiano e instituindo, em 1960, mais uma Província Eclesiástica com a elevação da 

Diocese de Aracaju à condição de Arquidiocese e Sé Metropolitana, desmembrada do 

Arcebispado de Salvador e com jurisdição em todo o Estado de Sergipe, criando, no mesmo 

ano, como sufragâneas, as Dioceses de Estância e Propriá (SE). 

Entre 1950 e 1980, foram edificadas no Estado da Bahia as Dioceses de Vitória da 

Conquista (1957), Ruy Barbosa (1959), Bom Jesus da Lapa, Feira de Santana, Juazeiro e 

Teixeira de Freitas–Caravelas (1962), Livramento de Nossa Senhora (1967), Paulo Afonso 

(1971), Alagoinhas (1974), Itabuna e Jequié (1978), Barreiras (1979) e Irecê (1980).  

Essa difusão de dioceses nesse período pode ser qualificada, segundo Rosendahl (2012, 

p. 93, grifo da autora), como estratégias territoriais de “contiguidades e de utilização da 

hierarquia urbana”, já que, nitidamente, existe uma ação contínua de criação desse tipo de 

circunscrições eclesiásticas que aproveitava, ainda, na maior parte dos casos, os centros 

regionais importantes da hierarquia urbana da Bahia daquele momento para edificar as dioceses. 

Vale ressaltar que a maioria das cidades escolhidas para ser sede diocesana nas três primeiras 

décadas da segunda metade do século XX, permanece ainda hoje com grande influência 

regional no Estado55. 

Na década de 1990, foi criada a Diocese de Eunápolis (1996) e nesse início do século 

XXI foram instituídas as Dioceses de Serrinha (2005) e Camaçari (2010), sendo que os 

Bispados de Feira de Santana e Vitória da Conquista foram elevados à categoria de 

Arquidioceses e Sés Metropolitanas em 2002, dividindo o Estado da Bahia em três Províncias 

Eclesiásticas. Assim, a partir da década de 1990 foram criadas apenas três dioceses, sendo que 

uma delas foi na Região Metropolitana de Salvador (Camaçari), estabelecendo um período, não 

exatamente de declínio, mas de estabilidade, visto o número de dioceses existentes.  

 

 

                                                 
55 O IBGE, em seu estudo sobre as Regiões de Influência das Cidades (REGIC), classifica, por exemplo, as cidades 

de Feira de Santana, Ilhéus-Itabuna, Vitória da Conquista como Capitais Regionais B e Barreiras como Capital 

Regional C; Paulo Afonso, Jequié, Irecê, Teixeira de Freitas, como Centros Sub-regionais A; e Bom Jesus da Lapa, 

Alagoinhas, como Centros Sub-regionais B. As únicas cidades desse período (1950-1980) em que foram instituídas 

dioceses em cidades que exercem menor influência regional atualmente são: Serrinha, classificada como Centro 

de Zona, e Ruy Barbosa, apontada como Cidade Local. (IBGE, 2008). Esse seria um tema relevante para estudo, 

no entanto, este trabalho não tem essa pretensão. 
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Figura 4.2 - Território Religioso Católico 

Bahia – 2014 
 

 

Fonte: CERIS (2012). Base Cartográfica IBGE. Evolução da divisão territorial do Brasil 1872-2010. Disponível 

em www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_evolução.shtm Acesso em 10 abr. 2014.  

Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa. 

 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_evolução.shtm
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A Bahia, atualmente, conta com 22 circunscrições eclesiásticas distribuídas nas mais 

diferentes regiões do Estado. A principal ação estratégica territorial da Igreja Católica que 

marca esse início de século XXI diz respeito à instituição de mais duas Províncias Eclesiásticas, 

fragmentando seu território religioso em três Arcebispados, o que possibilita melhor 

coordenação e articulação entre Dioceses e Arquidioceses/Sés Metropolitanas, assegurando a 

unidade pretendida pela Igreja Católica em sua ação pastoral e para as readaptações necessárias 

para atender as demandas locais e regionais.  

A territorialidade da Igreja na Bahia durante o século XX acompanhou a multiplicação 

de dioceses e paróquias que acontecia em âmbito nacional na tentativa de expansão e 

fragmentação de sua estrutura administrativa, no entanto, com menor intensidade no período da 

Primeira República, comparando-se, por exemplo, com o que ocorreu com a estrutura 

eclesiástica nos Estados de São Paulo e Minas Gerais. Em contrapartida, seguiu a tendência da 

instituição católica entre as décadas de 1950 e 1970 de grande expansão territorial e 

intensificação da ação pastoral impulsionada pelo período reformista entre meados das décadas 

de 1950 e 1960, do Concílio do Vaticano II (1962-1965) e pelo movimento de renovação da 

Igreja no Brasil que se estendeu, pelo menos, até meados da década de 1980, o que possibilitou 

maior estabilidade institucional à Igreja para equilibrar de forma mais sólida sua expansão 

estrutural a partir da década de 1990. 

A época de maior expansão territorial da Igreja Católica na Bahia (1950-1980), coincide 

também com um período de grande desenvolvimento do Estado, caracterizado essencialmente 

pelo crescimento econômico, transformações em sua infraestrutura de transporte e energia, 

construção de estradas de rodagens, extração e refino de petróleo, intensificação do processo 

de industrialização, entre outros fatores.  

As principais mudanças no desenvolvimento econômico do Estado iniciadas em meados 

do século XX ocorriam com maior intensidade em Salvador e nas suas intermediações, 

repercutindo rapidamente nas relações dessa cidade com o Recôncavo, segmentando a 

integração efetiva até então existente entre a capital do Estado e o Recôncavo da Bahia 

(BRANDÃO, 1998).  

Deve-se ressaltar também o surgimento de novos centros regionais no interior baiano 

nesse processo de desenvolvimento econômico da Bahia, como Feira de Santana, Vitória da 

Conquista, Juazeiro, Barreiras, Paulo Afonso, Alagoinhas, entre outras cidades. Esses novos 

centros regionais foram apressadamente cooptados pela Igreja Católica para sediar suas 
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dioceses. Nas proximidades do Recôncavo despontaram nesse cenário as cidades de Feira de 

Santana e Alagoinhas, que se tornaram sede diocesana em 1962 e 1974, respectivamente. Mais 

recentemente, em 2010, foi criada uma nova diocese nos limites do Recôncavo, com sede em 

Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. 

Entretanto, a Igreja Católica, já havia instituído, em 1941, uma diocese nas proximidades 

do Recôncavo da Bahia, mais precisamente em Amargosa, uma cidade localizada em uma área 

intermediária entre o litoral e o sertão baiano, o que favorecia as trocas comerciais entre 

Salvador (e sua hinterlândia – o Recôncavo) e o interior do Estado, principalmente através de 

um ramal da Estrada de Ferro que interligava esta cidade ao porto de Nazaré, o que, segundo 

Santos (1963), beneficiou Amargosa em seu desenvolvimento econômico, pois a cidade era 

“ponta de trilho” e, portanto, tinha função de ser um entreposto comercial na relação com os 

municípios vizinhos, constituindo-se em um centro de escoamento da produção dessa zona para 

o litoral e vice-versa, integrando a região de Amargosa à rede urbana do Recôncavo. 

Amargosa perdeu sua importância regional no contexto do desenvolvimento econômico 

ocorridas na Bahia a partir de meados do século XX, mas continuou como sede diocesana, 

controlando um território religioso católico que inclui muitos municípios do Recôncavo. A 

discussão sobre a territorialidade da Igreja Católica, a partir da Diocese de Amargosa, e sua 

relação com a religiosidade popular no contexto do Recôncavo da Bahia, interessa 

fundamentalmente a esta pesquisa. 

 

 

4.2 TERRITORIALIDADE DA IGREJA CATÓLICA NO RECÔNCAVO DA BAHIA 

 

A territorialidade da Igreja Católica no Recôncavo da Bahia é fortemente controlada pela 

Arquidiocese de São Salvador; mas, desde 1941, com a criação da Diocese de Amargosa, houve 

uma descentralização dessa territorialidade na região, que ainda recebeu influências das 

Dioceses de Feira de Santana, Alagoinhas e, mais recentemente, de Camaçari, que formam um 

cinturão eclesiástico nos limites do Recôncavo (figura 4.3).  
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Figura 4.3 – Dioceses Instaladas nos Limites do Recôncavo da Bahia – 2014 

 

Fonte: CERIS (2012). Base Cartográfica: IBGE – Evolução da divisão territorial do Brasil 1872-2010. Disponível em 

www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_evolução.shtm Acesso em 10 abr. 2014.  

Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa. 

Porém, a atual Arquidiocese de Feira de Santana e o Bispado de Alagoinhas não exercem 

autoridade religiosa sobre os territórios dos municípios do Recôncavo; e o Bispado de Camaçari 

estende seu controle eclesiástico sobre grande parte dos municípios que formam a Região 

Metropolitana de Salvador. Assim, apenas a Arcebispado de São Salvador da Bahia e a Diocese 

de Amargosa exercem uma territorialidade católica efetiva sobre os municípios que formam o 

Recôncavo atual, seja na concepção dos territórios de identidade, seja no entendimento da 

definição de regiões econômicas.  

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_evolução.shtm


177 

 

Nesse sentido, um dos grandes desafios desta investigação constitui-se em analisar a 

territorialidade da Igreja Católica no Recôncavo da Bahia a partir da Diocese de Amargosa, 

visto que vários trabalhos já abordaram a territorialidade católica a partir da Arquidiocese de 

São Salvador. Para tanto, é necessário discutir a ideia de Recôncavo, pois essa é uma região 

complexa na sua definição e em sua diversidade econômica, histórica e cultural, além do que o 

Bispado de Amargosa está diretamente vinculado a essa região. 

 

 

4.2.1 Dinâmica Urbana e Regional no Recôncavo da Bahia: uma abordagem a partir da 

religião 

 

Ao se trabalhar com o Recôncavo, deve-se analisar seu caráter plural – já que existem 

diversos Recôncavos – e unitário, considerando-o como região (BRANDÃO, 1998). No 

entanto, essa não é uma tarefa fácil, visto a complexidade que marca os elementos políticos, 

econômicos, sociais e culturais no decorrer da história do Recôncavo. 

Historicamente, o Recôncavo é compreendido a partir da diversidade de suas 

características econômicas e sociais e de sua relação com a Baia de Todos os Santos e com 

Salvador, como ressalta o texto clássico de Costa Pinto:  

Chama-se Recôncavo a região que circunda a Bahia de Todos os Santos [...]. 

O Recôncavo que [...] começou sendo apenas, ou principalmente, o fundo do 

golfo, dos subúrbios de Salvador à Vila de São Francisco da Barra de Sergipe 

do Conde transformou esses limites, preencheu com seus característicos 

econômicos e sociais todo o contorno da baía e hoje [1958] constitui [...] uma 

unidade regional claramente definida e caracterizada, que tem seu centro de 

atração, o seu chef-lieu, seu ponto de dominação, sua capital, na Cidade do 

Salvador [...]. Como área social o Recôncavo é, na verdade, menor do que a 

região fisiográfica assim denominada nas classificações oficiais e é, por outro 

lado, bem maior do que apenas o massapé açucareiro [...]. Em verdade, as 

fronteiras sociológicas do Recôncavo não se representariam por linhas, mas 

sim por faixas, faixas de transição, nas quais os seus característicos 

geográficos, econômicos e sociais mesclam-se com traços típicos de outras 

áreas adjacentes, que tendem a predominar na medida em que nos afastamos 

das margens da baía para as matas Sul, para as caatingas do Sudoeste ou do 

Nordeste, para as praias do Litoral-Norte. (COSTA PINTO, 1998, p. 103-

105). 

Milton Santos também faz algumas considerações em relação à complexa definição do 

Recôncavo: 
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 [...] o Recôncavo foi sempre mais um conceito que mesmo uma unidade 

fisiográfica [...]. A unidade do Recôncavo provinha e provém das relações 

mantidas de longa data entre suas várias porções com vocação e atividades 

diferentes (Recôncavo canavieiro, Recôncavo fumageiro, Recôncavo 

mandioqueiro e de cerâmica, sem falar nas zonas pesqueiras beirando mais 

proximamente o litoral, e do Recôncavo ao norte da cidade, servindo-a de 

lenha e carvão vegetal). Salvador presidia a esse espaço, coordenando as suas 

funções diretoras. O alargamento dessas relações num espaço mais largo 

permitiu considerar toda essa área como sendo também o Recôncavo, 

denominação assim que se mantinha a mesma, enquanto o conteúdo se 

alargava”. (SANTOS, 1959, p. 3-4). 

Essa compreensão da região do Recôncavo permanece até a década de 1970, que marca 

a criação da Região Metropolitana de Salvador (RMS) e a consolidação das mudanças sociais 

e, principalmente, econômicas que se iniciaram no final da década de 1940 no Recôncavo e 

que, gradativamente, impuseram uma segmentação entre essa região e Salvador. 

Para Brandão (1998), a segmentação entre o Recôncavo e Salvador se inicia no final da 

década de 1940, quando chegaram ali a energia produzida pela Companhia Hidroelétrica do 

São Francisco (CHESF), que eletrificou em rede o Recôncavo e ofereceu energia em 

abundância para a região, além das ações iniciais do Conselho Nacional do Petróleo que 

culminaram na criação da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), com a instalação, 

principalmente, a partir da década de 1950 de grande parte da infraestrutura necessária para 

pesquisa, extração, refino e transporte do “ouro negro”, como campos de pesquisas e extração, 

refinaria, porto, malha viária, acampamentos para técnicos e operários vindos de outras regiões.  

Esse quadro abriu um novo ciclo de atividades à região e provocou grandes impactos na 

estrutura social e econômica do Recôncavo, especialmente com as ações da Petrobras, como 

destacam, entre outros autores, Azevedo (1998) e Brito (2004). 

Em meados da década de 1960, foi criado, margeando a Baía de Todos os Santos, o Centro 

Industrial de Aratu (CIA) pelo Governo do Estado – uma área para receber investimentos da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) –, mais tarde, em 1971, o 

Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC), no Recôncavo Norte, localizado a nordeste do 

CIA, e em 1973 é criada a RMS, onde se estruturam novas atividades sem articulação com a 

cultura e os processos econômicos tradicionais da região, consolidando a segmentação entre 

Salvador e o Recôncavo (BANDÃO, 1998). 

Nesse contexto, a partir de meados da década de 1970, os textos oficiais do Governo do 

Estado da Bahia, começaram a discutir, quase que exclusivamente, a RMS, onde se concentram 

as principais atividades econômicas e produtivas da Bahia, “e o termo recôncavo começou a 
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excluir a própria RMS e os municípios ao norte e oeste desta, reservando-se hoje aquela 

designação, qualificada como Recôncavo Sul, aos municípios ao sul da RMS, acrescentados de 

14 municípios ao Sul do Médio Paraguaçu e de parte do vale do Médio Jiquiriçá, alguns já em 

pleno semiárido e sem maiores afinidades com o Recôncavo (BRANDÃO, 2007 – grifo da 

autora). 

Os documentos oficiais do Governo da Bahia passam a designar essa região como 

Recôncavo Baiano. Segundo Fonseca (2006, p. 33), o Recôncavo Baiano é, em termos 

espaciais, a região que circunda a Baia de Todos os Santos e está divido em duas regiões 

distintas: a Região Metropolitana de Salvador, que abrange os Municípios de Salvador, 

Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, São Francisco 

do Conde, Simões Filho e Vera Cruz; e a Região do Recôncavo Sul, formada pelos Municípios 

de Amargosa, Aratuípe, Brejões, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Cruz das Almas, Castro 

Alves, Conceição do Almeida, Dom Macedo Costa, Elísio Medrado, Governador Mangabeira, 

Itatim, Jaguaripe, Jiquiriçá, Laje, Maragogipe, Milagres, Muniz Ferreira, Muritiba, Mutuípe, 

Nazaré, Nova Itarana, Salinas da Margarida, Santa Terezinha, Santo Amaro, Santo Antonio de 

Jesus, São Felipe, São Félix, São Miguel das Matas, Sapeaçu, Saubara, Ubaíra e Varzedo. 

Essa divisão regional tem claramente um viés pragmático, que prioriza a questão 

econômica e facilita a intervenção estatal. A designação Recôncavo Baiano, inclusive, é 

criticada por Brandão (2007), que associa essa expressão à noção de “região homogênea”, 

adotado na literatura governamental a partir da década de 1970, e que, segundo a autora, é um 

conceito a-histórico e vazio.  

Desde o final da década de 1990, na literatura oficial do Governo do Estado da Bahia, 

existe uma preocupação em abordar os aspectos históricos e culturais no que diz respeito ao 

desenvolvimento e planejamento territorial, inserindo em seus textos documentos que abordam 

esses aspectos56. A partir de 2007, a Secretaria de Planejamento (SEPLAN) redefiniu todo o 

planejamento territorial do Estado com base na noção dos “Territórios de Identidade”, onde 

todos os dados estatísticos dos municípios da Bahia são publicados com apoio nessa nova 

divisão regional, reconfigurando assim a divisão anteriormente utilizada das Regiões 

Econômicas. Mais recentemente, em 2011, a Secretaria de Cultura (SECULT) e a SEPLAN 

                                                 
56 Como exemplo ver SANTANA, Charles D’Almeida. Dimensão histórico-cultural: Recôncavo Sul; Programa 

de Desenvolvimento Regional Sustentável. Salvador: Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, 

1999. 
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compartilharam esforços para elaborar e publicar o “Panorama Cultural da Bahia 

Contemporânea”, que com embasamento na divisão regional do Estado em Territórios de 

Identidade propõe uma regionalização dos municípios a partir da noção de “Regiões 

Socioculturais”, considerando a complexa diversidade cultural da Bahia, sendo que o 

Recôncavo da Bahia está representado pela designação Grande Recôncavo (Recôncavo Afro-

Barroco e Recôncavo Sul)57. 

Desse modo, o Governo do Estado não prioriza mais a utilização das Regiões 

Econômicas, onde estão incluídos o Recôncavo Sul e a RMS, nos documentos oficiais que 

tratam de planejamento territorial; mas, sim, os Territórios de Identidade, designando para o 

Recôncavo o Território de Identidade Recôncavo e para a RMS o Território de Identidade 

Metropolitano de Salvador58. No entanto, notadamente, essa nova redefinição regional 

apresenta obliquidade pragmática e econômica no que se refere à noção de desenvolvimento, 

apesar de avançar em alguns aspectos referentes às questões históricas e culturais na 

delimitação das regiões.  

Considerando toda a complexidade e diversidade que envolve a concepção de Recôncavo, 

concorda-se com a definição de Recôncavo da Bahia utilizada por Brandão (1998), que associa 

essa região ao entorno da Baía de Todos os Santos e às influências históricas e culturais 

recíprocas entre Salvador e o Recôncavo. Porém não se exclui as mudanças econômicas e 

sociais sofridas por essa região que levaram à segmentação entre o Recôncavo e Salvador e 

aproximaram a região às faixas de transição adjacentes integradas a ela (COSTA PINTO, 1998), 

como o Vale do Jiquiriçá, onde a cidade de Amargosa está inserida. 

A concepção de Recôncavo da Bahia sistematiza os aspectos econômicos e, 

especialmente, históricos e culturais, o que permite abordagens a partir de perspectivas diversas 

como, por exemplo, a da religiosidade de seu povo. Nesse sentido, não se pode pensar a região 

como um espaço imóvel com características comuns, como um espaço homogêneo, pois aí estão 

presentes múltiplas ações que conferem a região diversas dimensões e escalas que merecem 

atenção e análise para melhor compreensão de sua dinâmica. 

Neste trabalho, compreende-se o Recôncavo da Bahia como uma região que não está 

apenas relacionado a uma área imediata que contorna a Baia de Todos os Santos, mas que 

também se estende a determinadas áreas adjacentes e que foram articuladas à sua rede urbana 

                                                 
57 Ver SEI, 2012. 
58 Ver SEI, 2010. 
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e regional, como alguns municípios dos vales do Rio Paraguaçu e do Rio Jiquiriçá. Essa região 

apresenta uma diversidade natural, econômica e cultural evidente, sendo que, é na dimensão 

cultural, numa perspectiva da religião, que esse espaço urbano e regional é discutido, 

procurando-se situar centros religiosos expressivos e práticas religiosas singulares dessa região. 

Para tanto, é importante deixar claro que 

O geógrafo quando estabelece como objeto central de sua análise a religião, 

encara-a sob a dimensão espacial. E para realizar sua pesquisa reconstrói 

teoricamente o papel do sagrado na recriação do espaço, reconhecendo o 

sagrado não como simples aspecto da paisagem, mas como elemento de 

produção do espaço. (ROSENDAHL, 1997, p. 149) 

Nesse sentido, considera-se que a religião e/ou a religiosidade se manifesta espacialmente 

e contribui, indiscutivelmente, para a (re)organização e produção do espaço urbano e regional, 

pois essas categorias conseguem influenciar atitudes humanas que refletem em suas ações sobre 

determinado local, além de influenciar suas experiências e vivências na relação com o espaço. 

Muitas cidades do Recôncavo da Bahia ilustram bem a importância da Igreja e da 

religiosidade popular na organização do seu espaço urbano, nas quais a Igreja Matriz e sua 

praça estão localizadas no centro da cidade e, consequentemente, na área mais valorizada, onde 

estão os maiores e mais representativos prédios, o centro econômico e financeiro, além dos mais 

requisitados bares e restaurantes. Esse espaço também é o local de encontro dos amigos, das 

festas populares, de manifestações culturais e feiras. Esses aspectos são percebidos, no contexto 

do Recôncavo, em cidades “médias”, como Amargosa, Nazaré e Santo Antonio de Jesus e em 

cidades “pequenas”, como Aratuípe, Jaguaripe, Laje, São Felipe e São Miguel das Matas. 

(ROSA, 2010). 

A relação entre Igreja Católica e religiosidade popular no Brasil é muito antiga e, sem 

dúvida, essa relação ainda confunde estudiosos, religiosos e a população em geral, ainda mais 

quando a religiosidade popular se manifesta com tanta força em cidades como Nazaré, 

Amargosa, Santo Antonio de Jesus, Milagres, além de tantas outras onde práticas religiosas e 

culturais como as romarias/peregrinações, festas religiosas, procissões têm uma dimensão 

cultural forte e, grande parte das vezes, está direta ou indiretamente relacionada à Igreja e/ou 

espaços de crenças apropriados e controlados por essa instituição.  

Para analisar essa questão no Recôncavo da Bahia, será discutido, inicialmente, a 

territorialidade da Diocese de Amargosa no contexto histórico de sua criação e gestão territorial 

e, logo em seguida, sua relação com a religiosidade popular, destacando-se o surgimento 
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espontâneo de centros religiosos consolidados e temporários no seu território religioso. A 

temática que envolve a relação entre Igreja Católica e religiosidade popular no Recôncavo 

ganhará maior profundidade empírica no próximo capítulo, onde o estudo dessa relação será 

desenvolvido a partir da realidade da festa de São Roque, realizada na cidade de Nazaré – BA.   

 

 

4.3 TERRITORIALIDADE DA DIOCESE DE AMARGOSA NO CONTEXTO DO RECÔNCAVO DA 

BAHIA 

 

4.3.1 A Criação da Diocese de Amargosa  

 

Durante os anos de 1890 e 1930, houve uma expansão considerável da estrutura 

administrativa hierárquica da Igreja Católica no Brasil, fragmentando e reconfigurando o 

espaço eclesiástico do país, como já foi discutido anteriormente.  No entanto, no território 

religioso vinculado ao Arcebispado de São Salvador (Estados da Bahia e Sergipe), foram 

criadas, apenas, quatro dioceses nesse período.  

Na Bahia, foram instituídas três dioceses, todas em 1913, logo depois da criação da 

Diocese de Aracaju no Estado de Sergipe, em 1910. Os motivos da criação dessas dioceses 

foram divulgados em carta pastoral escrita pelo então Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil 

D. Jerônimo Tomé da Silva (1893-1924) e publicada na Revista Eclesiástica em janeiro de 

1914. Essa carta pastoral foi dirigida à comunidade católica baiana e argumentava sobre a 

necessidade da ação episcopal no interior da Arquidiocese e sobre os problemas de sua grande 

extensão territorial, o que tornava impraticável a administração eclesiástica. Os trechos abaixo 

dessa carta retratam a dificuldade das visitas pastorais no amplo território arquidiocesano e 

anunciam a criação dos novos bispados: 

Em visita pastoral, percorremos quasi todo o território desta Archidiocese, a 

qual comprehendia então tambem o Estado de Sergipe. Estivemos em logares 

onde, desde que o mundo é mundo, nunca penetrou um successor dos 

Apostolos. Poucas freguezias deixaram de ser visitadas [...]. 

O trabalho da visita pastoral [...] durou longos annos, e foi-Nos muito penoso, 

porque tivemos de fazer viagens quasi sempre cavalgando por logares difficeis 

e montanhosos, ficando dest’art a Nossa saúde não pouco arruinada.  

Não podendo mais, pela avançada edade e fraca saúde, vencer enormes 

distancias que separam umas freguezias das outras, e reconhecendo a grande 

necessidade, que ha de acção episcopal no interior da Archidiocese, Nós que 
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fomos o primeiro a lembrar e a promover a creação do Bispado de Aracajú, 

quando visitamos o Estado de Sergipe em 1897, resolvemos, ultimamente, 

propôr á Santa Sé a creação canonica de mais tres novas Dioceses no territorio 

do vastíssimo Estado da Bahia [...]. 

Em officios de 31 de Julho e 19 de Setembro de 1912, externamos e 

submettemos este Nosso pensamento ao esclarecido criterio do dignissimo 

Representante da Santa Sé, o Exmo. e Revmo. Snr. D. José Aversa, pedindo-

lhe Nos ajudasse a levar a effeito este desideratum, por ser de imensas 

vantagens aos fiéis disseminados na immensa região confiada aos Nossos 

cuidados pastoraes. O ultimo destes dous officios foi acompanhado da relação 

das freguezias de que devia constar cada um dos tres Bispados em projecto: o 

primeiro, na cidade de Barra do Rio Grande, o segundo, na cidade de Caetité 

e o terceiro, na cidade de Ilhéos.  

O Nosso pensamento, Irmãos e Filhos muito amados, foi grandemente 

applaudido pelo Exmo. e Revmo. Snr. Nuncio Apostolico e pela Santa Sé. 

[...] a creação das tres novas Dioceses é já felizmente uma realidade, como 

vereis, Irmãos e Filhos muito amados, da leitura da Bulla Apostolica “Maius 

Animarum Bonum” e do relativo Decreto de execução [...]. (REVISTA 

ECLESIASTICA, 1914, p. 2-4)59. 

O Cardeal D. Augusto Álvaro da Silva, que esteve à frente do Arcebispado de São 

Salvador da Bahia entre os anos de 1924 e 1968, no início de seu governo e com o apoio da 

Nunciatura Apostólica no Brasil, levantou a possibilidade de criação de mais quatro ou cinco 

dioceses na Bahia, alegando as dificuldades de exercer efetivamente suas atividades pastorais 

no ainda extenso território arquidiocesano60.  

Assim, em visita pastoral à cidade de Bonfim, em abril de 1926, o Cardeal D. Augusto da 

Silva anunciou que apresentou à Santa Sé proposta para criação de uma nova diocese naquela 

localidade e que sua ideia foi recebida com muito entusiasmo pelo Sumo Pontífice, restando 

apenas aos filhos da terra “trabalhar para a installação do novo bispo e formação do patrimonio 

do novo bispado” (TERMOS DE VISITAS PASTORAIS, 1926-1954, p. 5 – ACMS, est. 08, 

cx 09). Porém, a formação do patrimônio indispensável a instalação da nova diocese caminhou 

mais lentamente que o pretendido pela autoridade eclesiástica da Bahia e a criação do Bispado 

de Bonfim só ocorreu em 1933. 

O Cardeal D. Augusto da Silva, na tentativa de fragmentar ainda mais o território 

arquidiocesano, “[...] propôs a Santa Sé a criação de uma nova diocese com todo território 

desmembrado da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, envolvendo uma área que se estendia 

                                                 
59 Os textos dos documentos consultados para esta pesquisa foram transcritos exatamente como aparecem 

registrados no exemplar examinado. Será assim em todas as citações desses documentos. 
60 Cf. Carta Pastoral Coletiva dos Exmos. e Revmos. Srs. Arcebispo Metropolitano e Bispos da Província 

Eclesiástica da Bahia. Bahia, 08 de agosto de 1942 – ACMS, est. 12, cx. 05). 
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do litoral até o limite com o Estado de Minas Gerais, divisando com a diocese de Araçuaí.” 

(SOUZA, 201-?).  

Nesse contexto, quando o Arcebispo Primaz do Brasil esteve em visita pastoral na cidade 

de Conquista61, em novembro de 1927, as lideranças locais se mostraram interessadas em sediar 

o novo bispado, como o próprio Cardeal afirmou: 

Fomos procurados por uma comissão de cavalheiros da Cidade, que 

conhecendo os nossos desejos de crear uma Diocese, nesta zona, propoz-Nos 

offerecer predio para a residencia, Seminario e mais patrimonio bastante para 

a digna sustentação do Bispo. 

Accedemos, compromettendo-Nos a aparesentar á Santa Sé, depois de 

realizada a promessa feita.  (TERMOS DE VISITAS PASTORAIS, 1926-

1954, p. 55 – ACMS, est. 08, cx. 09). 

A aspiração da cidade de Conquista para sediar a nova diocese é registrada, também, nos 

Termos de Visitas Pastorais (1926-1954 – ACMS, est. 08, cx. 09) dos anos de 1934 e 1939, 

pelo Cardeal D. Augusto da Silva, que escreveu em visita à localidade que “ventilou-se 

principalmente no decurso desses dias, de 25 a 30 de Novembro [1934], o assumpto da creação 

de um bispado nessa região”, sendo que a população da cidade “pareceu empolgada por esta 

sagrada causa [...]” (p. 162); e foi mais contundente em 1939 ao afirmar que em breve a cidade 

seria sede de diocese, ordenando modificações na Igreja Matriz, além de assegurar que 

“promovendo a formação do patrimonio para a criação do bispado” tudo levava a crer que “no 

próximo ano [1940], tenhamos o prazer de ver criada a diocese de Conquista” (p. 215). Apesar 

dos esforços empreendidos para criar o Bispado de Conquista, esse intento só seria concretizado 

em 1957. 

No entanto, vale ressaltar que simultaneamente aos trabalhos para a instalação da Diocese 

de Conquista, também se organizou uma empreitada para a criação de outra circunscrição 

eclesiástica no Estado com sede em Amargosa, nas proximidades do Recôncavo da Bahia. O 

plano estabelecido inicialmente era que esses dois bispados fossem constituídos no mesmo 

período. 

Assim, é importante observar que entre a criação da Diocese de Senhor do Bonfim (1933) 

e de Vitória da Conquista (1957) foi instituída, em 1941, a Diocese de Amargosa. Nesse sentido, 

mesmo com as promessas de lideranças econômicas e políticas de Vitória da Conquista para 

                                                 
61 Pelo Decreto-lei Estadual n.º 141, de 31/12/1943, retificado pelo Decreto Estadual n.º 12978, de 01/06/1944, o 

município de Conquista tomou a denominação de Vitória da Conquista (Ver IBGE, disponível em: 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=293330&search=bahia|vitoria-da-

conquista|infograficos:-historico Acesso em: 29 maio 2014).  

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=293330&search=bahia|vitoria-da-conquista|infograficos:-historico
http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=293330&search=bahia|vitoria-da-conquista|infograficos:-historico
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criação de uma diocese na cidade desde 1927, oferecendo prédio para a residência do bispo e 

patrimônio suficiente para a instalação do novo bispado, a cidade de Amargosa conseguiu 

antecipar e concretizar essa empreitada, constituindo-se na sede da sexta circunscrição 

episcopal criada no Estado da Bahia. Mas, porque Amargosa conseguiu ser sede diocesana antes 

de Vitória da Conquista? Em qual contexto histórico-eclesiástico esse fato aconteceu? 

Uma resposta simples a essas questões pode ser encontrada na “Carta Pastoral Coletiva 

dos Exmos. e Revmos. Srs. Arcebispo Metropolitano e Bispos da Província Eclesiástica da 

Bahia” de 08 de agosto de 1942, que justifica a criação da Diocese de Amargosa antes da 

Diocese de Conquista explicando que a constituição do patrimônio para o Bispado de Amargosa 

foi mais rápido, enquanto que o de Conquista se formava lentamente. No entanto, o próprio 

Cardeal D. Augusto Álvaro da Silva afirmou, em visita pastoral à cidade de Conquista em 

novembro de 1939, que a generosidade do povo daquela localidade correspondeu à sua 

expectativa no que diz respeito à formação do patrimônio para a instalação do novo bispado, 

que iria contar, inclusive, com doação significativa da Santa Casa de Misericórdia para 

completar o patrimônio da futura diocese (TERMOS DE VISITAS PASTORAIS, 1926-1954, 

p. 214-215 – ACMS, est. 08, cx. 09). Essa contradição expressa nos documentos citados 

possibilita inferir que a questão sobre a instalação do Bispado de Conquista envolveu outros 

assuntos além da vagarosa formação do patrimônio62 necessário para sua edificação e exigido 

pela Santa Sé Romana.  

Dessa maneira, pode-se afirmar que outros elementos contribuíram para o adiamento da 

edificação da Diocese de Vitória da Conquista, além da formação de seu patrimônio. Esses 

elementos podem estar associados à conjuntura nacional e, principalmente, internacional63 que 

foi desfavorável à expansão administrativa da Igreja Católica no Brasil, visto que entre as 

décadas de 1930 e 1940 essa expansão diminuiu significativamente em relação às três décadas 

                                                 
62 A formação do patrimônio para a instalação do Bispado de Conquista foi, sem dúvida, um dos maiores 

empecilhos desse empreendimento, como ficou registrado nas várias correspondências trocadas entre o Cardeal 

D. Augusto da Silva e vigários de Conquista, além do Monsenhor João Alboíno Pequeno, que foi enviado em 

missão para Conquista e Amargosa em 1940 para tentar completar o patrimônio das futuras dioceses (Cf. 

CORRESPONDÊNCIAS DE D. AUGUSTO ÁLVARO DA SILVA, 1925-1942). No entanto, essas 

correspondências, principalmente entre o Monsenhor João Alboíno Pequeno e o Cardeal D. Augusto da Silva, no 

ano de 1940, fortalecem a ideia de que a formação do patrimônio estava perto de ser concluído, o que não 

justificaria a demora na criação da Diocese de Conquista, que só ocorreu em 1957, 16 anos após a edificação do 

Bispado de Amargosa. 
63 Em resposta a uma carta do Coronel Benedito José de Almeida, o maior benfeitor da Diocese de Amargosa, o 

Cardeal D. Augusto da Silva deu notícias, em 12 de fevereiro de 1941, sobre a criação do Bispado, falando ainda 

sobre o problema da II Guerra Mundial: “[...] o Sr. Nuncio me deu aviso de haver enviado para Roma a proposta 

da criação da Diocese. Não fosse a guerra não demoraria muito. Espero até Junho tenham bôa notícia. 

(CORRESPONDÊNCIAS DE D. AUGUSTO ÁLVARO DA SILVA, 1924-1942 – ACMS). 
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anteriores (ver gráfico 3.2 - Instituição de Dioceses no Brasil – 1500-2014). Nesse período 

edificaram-se apenas 17 dioceses no país, entre elas, duas na Bahia, a de Senhor do Bonfim, 

em 1933, e a de Amargosa, em 1941.  

Essa é uma temática que merece maior aprofundamento, mas tendo em vista os limites 

desta pesquisa, essa tarefa não foi executada. As questões levantadas anteriormente serão 

abordadas a partir da conjuntura da criação da Diocese de Amargosa, que levou em conta a 

centralidade regional exercida pela cidade na década de 1930 e a formação do patrimônio para 

a instalação do novo bispado com o apoio de lideranças locais. É importante, para tanto, 

discutir, brevemente, o contexto histórico de formação territorial do município de Amargosa e 

seu desenvolvimento econômico. 

Desde o início da formação territorial de Amargosa, entre os anos de 1825 e 1830, o 

povoado que deu origem ao município apresentava uma forte tendência ao desenvolvimento 

econômico pela sua produção de café e fumo (cana-de-açúcar e mandioca numa menor 

proporção) e, especialmente, pela sua localização geográfica que favorecia o comércio entre as 

áreas do sertão baiano e o litoral do Recôncavo. Essa proeminência econômica fez com que a 

capela construída em 1840 naquele pequeno povoado se tornasse sede paroquial (ou freguesia, 

como era a denominação da época) em 1855, que segundo Marx (1991) era condição essencial, 

durante o século XIX, para um lugarejo almejar o status de vila ou cidade64, ou seja, uma 

autonomia política e administrativa, que significava, oficialmente, o seu reconhecimento 

institucional, por parte do Estado, como sede de município com território próprio.  

A autonomia política e administra da então Freguesia de Nossa Senhora do Bom Conselho 

veio com a instituição da Vila de Nossa Senhora do Bom Conselho de Amargosa em 1877, 

desmembrada da Vila de Tapera, atual cidade de Santa Terezinha, apresentando uma sólida 

estrutura produtiva baseada principalmente na lavoura de café, um produto que se valorizava, 

cada vez mais no mercado internacional. A elevação de Vila à categoria de Cidade de Amargosa 

ocorreu em 1891, momento que marcava um grande crescimento econômico, especialmente 

                                                 
64 Segundo Marx (1991), até a instituição da República no Brasil, a criação de uma vila ou cidade significava a 

sua autonomia política e administrativa, passando a constituir a sede de um município com território 

correspondente, sendo uma unidade autônoma dentro do Estado. Nesse período, a elevação de uma vila à cidade 

representava muito mais um título honorífico do que mudanças em seu quadro político-administrativo. “A 

República, pela sua primeira constituição, possibilita aos estados tornarem cidade toda e qualquer sede de 

município. Toda sede de unidade autônoma territorial, não importa seu tamanho, população ou riqueza, sua posição 

relativa nas redes urbanas regionais, estará adaptável à categoria de cidade” (Ibidem, p. 100), que passa a se 

constituir, de fato, a sede do município. A denominação de vila, por sua vez, gradativamente vai adquirindo uma 

posição de distrito rural dentro do território municipal. 
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pela conclusão, em 1892, de um ramal de estrada de ferro da Companhia Tram-Road de 

Nazareth, interligando a cidade de Amargosa ao porto de Nazaré, que facilitou sua relação 

comercial com o litoral do Recôncavo e o escoamento da produção agrícola da região de 

Amargosa para Salvador e a Europa, transformando a cidade em um importante centro regional 

no contexto das cidades baianas até, pelo menos, o final da década de 1930, representando um 

período de desenvolvimento econômico e consolidação de sua estrutura produtiva.65  

Milton Santos resume esse “período de esplendor e prosperidade econômica” em um 

estudo realizado sobre a Região de Amargosa em 1963: 

Partindo de 1891 [...] até aproximadamente 1937, quando viveu o seu período 

de esplendor e prosperidade econômica, Amargosa teve a oportunidade de 

remodelar o seu quadro urbano [...]. As lavouras básicas, até então, eram a do 

café e a do fumo, cultivados intensamente, tendo como objetivo o comércio 

exterior. As transações eram comandadas pelas grandes firmas e armazéns de 

beneficiamento destes dois produtos. Já a cana e a mandioca eram lavouras 

sem expressão econômica regional, mas que serviam apenas como culturas de 

subsistência. O gado era criado, principalmente, para o consumo local de carne 

e leite. 

A cidade de Nazaré era intermediária na comercialização dos produtos 

exportáveis e das mercadorias que deviam fornecer à região sertaneja. [...] 

Amargosa, como ponta de trilho e ponto de conexão, entre o planalto úmido e 

a caatinga, tinha a função primordial de entreposto e exercia sua influência 

através de todos os municípios vizinhos cuja economia estava na dependência 

do café e fumo. (SANTOS, 1963, p. 10-11). 

A cidade de Amargosa, nesse período, aparece como um centro regional importante da 

Bahia, ocupando uma posição geográfica estratégica, localizada numa área adjacente ao 

Recôncavo da Bahia e articulada a rede urbana dessa região pela Estrada de Ferro de Nazaré 

(EFN).  Como já foi discutido anteriormente, a centralidade regional era uma das condições 

fundamentais que a Igreja Católica tinha em vista para a efetivação de sua territorialidade e 

expansão de sua estrutura administrativa através da criação de novas dioceses durante a 

primeira metade do século XX. Outra condição importante era a disponibilidade de imóveis e 

recursos financeiros para formação do patrimônio do novo bispado, questão que era resolvida, 

geralmente, junto às elites locais. 

Nesse contexto, a proposta para a cidade de Amargosa sediar um novo bispado na Bahia 

aparece no início dos anos de 1930. Segundo Sampaio (200-?), em 1930 a criação da Diocese 

de Senhor do Bonfim já estava efetivamente definida e o Cardeal D. Augusto Álvaro da Silva, 

afirmando que o território da Arquidiocese de São Salvador era muito vasto e continha poucas 

                                                 
65 Cf. Lins (2008), SEI (2003) e Santos (1963). 



188 

 

dioceses, lança, oficialmente, proposta aos municípios de Conquista e Amargosa para a 

instalação de um novo bispado, garantido que a cidade que apresentasse as condições requeridas 

seria sede da nova diocese desmembrada do Arcebispado de Salvador.  

Tanto a cidade de Conquista como a de Amargosa prosperavam e polarizavam o comércio 

das regiões que estavam inseridas. A primeira incentivada pela pecuária e a segunda estimulada 

pelo desenvolvimento da lavoura cafeeira. Nesse sentido, o passo mais importante para criação 

do novo bispado incidiria na construção de sua estrutura básica, obtenção dos recursos 

financeiros para formação do seu patrimônio e o interesse efetivo da comunidade para sediá-lo. 

Conquista estava à frente de Amargosa nesse intento, pois as lideranças locais tinham se 

disponibilizado a oferecer as condições necessárias para a instalação da nova diocese desde 

1927, em ocasião da primeira visita pastoral do Cardeal D. Augusto da Silva à cidade. 

 Amargosa, por sua vez, apenas no início da década de 1930 começava – devido ao 

empenho do Padre Florêncio Sisínio Vieira e, principalmente, do seu sucessor, o Padre Antônio 

José de Almeida – as obras que garantiriam a “instalação das condições básicas de 

funcionamento da diocese, incluindo a residência episcopal e o seminário” (GALVÃO, 2012, 

p. 24). Nesse período, a construção de sua nova matriz, iniciada em 1917 com objetivo de 

substituir a antiga que não apresentava condições estruturais para atender os seus fiéis (figura 

4.4), estava em fase final de edificação e foi inaugurada em 1936, inclusive com a presença do 

Arcebispo D. Augusto Álvaro da Silva, que aproveitou o momento para tratar de assuntos que 

envolviam a instalação do novo bispado. 

Figura 4.4 – Antiga Igreja Matriz de Amargosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Particular do Bispo D. João Nilton Souza. [193-?]. 



189 

 

Para o atual Bispo Diocesano de Amargosa, o esforço do Padre Antonio José de Almeida 

foi decisivo para a escolha da cidade como sede do novo bispado, pois ele conseguiu animar a 

comunidade e mobilizar lideranças locais, como o seu pai, o Coronel Benedito José de Almeida, 

para a obtenção da estrutura física necessária para as instalações da diocese e recursos 

financeiros para a formação do seu patrimônio: 

[...] uma curiosidade é por que Amargosa e não Conquista? Porque na época, 

na década de 1930, já se falava na possibilidade de criação de uma nova 

diocese no estado da Bahia. A proposta era de colocá-la na região do 

Recôncavo, avançando pelo sudoeste indo até a divisa com Minas Gerais. Isso 

para os bispos, para os padres, que já pensavam nisso... ficou a questão aberta 

para que os bispos pudessem analisar essa possibilidade de criar a estrutura 

para a criação da diocese. Na época o município maior era Jequié, que tinha 

aproximadamente 25 mil habitantes, Conquista 20 mil, Santo Antonio 12 mil, 

números arredondados, Castro Alves creio que 7 mil... Amargosa na época 

tinha 6 mil. Mas foi a Paróquia de Amargosa que se abriu, que se dispôs a 

criar essa estrutura básica, para que a diocese fosse, de fato, criada. 

Aqui teve o apoio de um padre como, também da comunidade. Aqui se contou 

muito com a atuação de um vigário daqui, o Pe. Antonio José de Almeida e 

suporte do seu genitor, o senhor, que tinha o título de coronel, Benedito José 

de Almeida, entre outras lideranças [...] que se encantaram com essa ideia de 

Amargosa ser sede de Diocese. (Bispo D. João Nilton Souza, fev. 2014). 

A proposta de criação e instalação da nova diocese na cidade de Amargosa torna-se 

concreta em 1934, com o envio de uma carta do Cônego Edmundo Carneiro ao vigário da 

cidade, datada de 23 de outubro daquele ano: 

Meu Revmº Colega e Amigo, 

Laudetur Jesus Crhistus. 

Quis logo responder à sua carta de 17 do corrente, mas preferi não o fazer 

antes de entender-me com o nosso Exmº Prelado. 

Agora sim, posso, autorizado como me acho, dizer mais que quando aí passei 

em visita pastoral. 

Em nome do Exmº Sr. Arcebispo posso garantir-lhe que Amargosa será sede 

episcopal com a condição de satisfazer ao que exige a Igreja, como sabemos, 

patrimônio (150:000$000) [150 contos de réis] e residência episcopal. O Exmº 

Sr. Arcebispo mandou-me mais: que lhe escrevesse pedindo o rol das 

freguesias que ao seu parecer, podem pertencer a esta futura Diocese, salvo 

juízo e critério dos nossos Exmos. Superiores, que dirão enfim a última 

palavra. 

Veja meu prezado amigo, quanto é a disposição do Exmº Sr. Arcebispo. 

Cumpre-lhe e ao seu rebanho secundar imediatamente e entusiasticamente 

essa vontade magnânima de nosso Venerando Pastor. Mais: prepare todas as 

coisas com o seu nobre e generoso povo, porquanto espero chegar aí a 02 de 

fevereiro de 1935, conforme acerto do Exmº Prelado, para, de 02 a 08 (que 

posso estar aí) tudo ficar pronto e decidido, “volente Deo”.  

Aqui continua às suas agradáveis ordens o irmão em Jesus Cristo, 

Cgº Edmundo Carneiro (SAMPAIO, 200-?). 
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Entre os anos de 1934 e 1940, intensificaram-se permutas de correspondências entre a 

Paróquia de Amargosa e a Arquidiocese de São Salvador da Bahia, aprofundando-se as 

negociações e as atividades para a formação do patrimônio do novo bispado. Entre essas 

correspondências, destacam-se as cartas trocadas entre o Arcebispo Metropolitano e o Padre 

Antonio José de Almeida, vigário da paróquia de Amargosa, sobre a doação da casa episcopal: 

Quanto aos trabalhos pro Bispado, continúo a enfrentá-los. Estou para receber 

a escriptura da casa, tendo assim, em breve, o prazer de levá-la a V. Excia.66 

Meu caro P. Almeida 

[...] Assim que me chegar a escriptura da casa levarei ao Sr. Nuncio mais uma 

palavra insistente a fim de concluirmos logo essa criação que já tarda de 

mais.67 

[...] Envio a copia da doação da casa do futuro Bispo desta Cidade de 

Amargosa. [...].  

Tudo tenho feito em prol da creação do Bispado, conforme a vontade de V. 

Excia. Em mim, modéstia a parte, nuca faltou bôa vontade. Espero, pois, 

alguma resposta de V. Excia. sobre a tal doação da casa. V. Excia. é quem tem 

auctoridade para falar e decidir no assumpto.68 (CORRESPONDÊNCIAS DE 

D. AUGUSTO ÁLVARO DA SILVA, 1924-1942 – ACMS). 

Além dessas correspondências, entre outras, é preciso ressaltar a presença na cidade de 

Amargosa do Monsenhor João Alboíno Pequeno, representante da Nunciatura Apostólica, 

enviado em outubro de 194069 pelo Arcebispo Primaz com a missão de conseguir arrecadar os 

donativos finais para a conclusão do patrimônio diocesano que, segundo ele, se apresentava 

como o maior obstáculo para a instalação da futura diocese. Com a notícia da chegada do 

Monsenhor João Alboíno Pequeno à Amargosa, o Pe. Antonio José de Almeida escreveu ao 

Cardeal D. Augusto da Silva em 12 de julho de 1940: 

[...] Tenho em mãos, a prezada carta de V. Excia. datada de 27 do mez de 

Junho passado.  

[...] Já fiz sciente aos meus parochianos da nomeação do Monsenhor Vigario 

Geral, e a noticia foi recebida com agrado e esperança certa na creação do 

Bispado.  

Continúo a trabalhar. Inda hontem estive revendo a casa do Bispo, cuja chave 

está em meu poder. Acha-se pura e é em verdade uma excellente vivenda. A 

offerta foi excellente. Meu Pae [Cel. Benedito José de Almeida] [...] está 

disposto a concorrer com alguma importancia mais. Além desta, outras serão 

recebidas. Com a chagada do Monsenhor Alboino, que desejo saber com 

                                                 
66 Trecho da carta enviada pelo Pe. Antonio José de Almeida para o Cardeal D. Augusto da Silva em 13 de 

agosto de 1937. 
67 Trecho da carta enviada pelo Cardeal D. Augusto da Silva para o Pe. Antonio José de Almeida em 19 de 

agosto de 1937. 
68 Trecho da carta enviada do Pe. Antonio José de para o Cardeal D. Augusto da Silva em 26 de janeiro de 1938. 
69 O Monsenhor João Alboíno Pequeno também foi enviado, alguns meses antes, à Paróquia de Vitória da 

Conquista com a mesma missão: conseguir concluir a formação do patrimônio para a instalação do bispado. Isso 

reafirma o desejo do Arcebispado da Bahia em criar duas dioceses simultaneamente no Estado. 
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urgência, para alguns preparativos, recepção, etc. pois, são cousas que 

auxiliam na creação, pela propaganda e animação do povo, as cousas tomarão 

novos rumos, e, estou certo, o desejo tão util de V. Excia., será realisado, 

dentro em breve. [...]. (CORRESPONDÊNCIAS DE D. AUGUSTO 

ÁLVARO DA SILVA, 1924-1942 – ACMS). 

Com essa atitude, fica claro o interesse do Arcebispado da Bahia em concluir o processo 

de instalação da Diocese em Amargosa que, para tanto, precisava garantir estabilidade 

econômica ao novo bispado. O Mons. João Alboíno Pequeno se empenha nessa tarefa e visita 

pessoalmente alguns municípios da região, além de delegar a alguns líderes locais a função de 

conseguir recursos financeiros e materiais para formar o patrimônio diocesano. O Livro de 

Tombo da Paróquia de Amargosa registrou os primeiros donativos para a formação do 

patrimônio da futura diocese: 

- Cel. Benedito José de Almeida – dez contos de réis; 

- Cel. Arnulfo Rebouças – cinco contos de réis; 

- Viúva Moreira Coelho – cinco contos de réis; 

- Prefeitura Municipal (Prefeito Raul Paranhos) – cinco contos de réis; 

- Pe. Antonio José de Almeida, Vigário – dois contos de réis; 

- Cel. Juviniano Galvão – um conto de réis; 

- Viúva do Cel. José Augusto Vaz Sampaio (D. Zizinha) – a casa para 

residência episcopal. (SAMPAIO, 200-?). 

Além desse registro no Livro de Tombo da Paróquia de Amargosa, o Monsenhor João 

Alboíno Pequeno prestou contas ao Cardeal D. Augusto da Silva sobre sua missão na cidade e 

região por meio de cartas enviadas ao Arcebispo: 

Decorrida aqui a primeira semana de intenso trabalho, comunico a V. Excia. 

que estou de posse da escritura da residência do futuro Prelado desta diocese. 

Em aditamento participo ter recebido 5:434$400, cinco contos quatrocentos e 

trinta e quatro mil e quatrocentos, resultado desta primeira etapa de esforços. 

A Prefeitura ordenou ao Vigario daqui entregar 5:000$000, pelo que achei 

conveniente ele ir rapidamente ahi receber do Dr. Paranhos [então prefeito de 

Amargosa] documento oficial para a entrega desta importância. Nosso 

venerado amigo, Cel. Benedito, está disposto e resolvido a entregar em 

dinheiro o restante que faltar para concluzão do patrimonio, isto é, depois de 

visitadas as paroquias. Espero concluir este serviço no inicio de Dezembro, 

dando ele o que faltar para perfazer os 40:000$000. [...].70 

Pretendo, querendo Deus, concluir por toda esta primeira quinzena de 

Dezembro o trabalho que me foi confiado nesta Arquidiocese. Faltam apenas 

tres ou quatro paróquias pequeninas, calculando estar aí a 15 ou 16 deste mez. 

Tenho esperança de atingir a trinta contos ou mais um pouco, e, si podemos 

confiar absolutamente na palavra honrada do Cel. Benedito, está 

virtualmente estabelecido o Patrimonio da futura Diocese de Amargoza. 

                                                 
70 4 de novembro de 1940. 
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[...]71 (CORRESPONDÊNCIAS DE D. AUGUSTO ÁLVARO DA SILVA, 

1924-1942 – ACMS – grifo nosso). 

A dificuldade em angariar recursos para a formação do patrimônio da futura Diocese em 

Amargosa, apresentada como maior obstáculo para sua criação pelo Cardeal D. Augusto da 

Silva, é, em parte, reflexo da crise que a região enfrentaria a partir da década de 1940, período 

que marca o início de sua decadência econômica, que é desencadeada, segundo Santos (1963), 

a partir de alguns elementos principais: a crise mundial de 1930, que atingiu gradativamente o 

rendimento de produtores de café e fumo; das exigências impostas pelo Instituto Brasileiro de 

Café (IBC), que visava preservar a qualidade do produto exportado, beneficiando comerciantes 

de Nazaré e Salvador; e o desenvolvimento da estrutura rodoviária na Bahia, que se distanciou 

de Amargosa com a construção de dois eixos principais – a BR-4 (atual BR- 116) e a BR-5 

(atual BR-101) –, além de ser determinante para a estagnação e declínio do Ramal Ferroviário 

de Amargosa. 

Entretanto, mesmo com a crise econômica iminente da região, a Paróquia de Amargosa, 

com auxílio do Arcebispado de São Salvador da Bahia e com o apoio de lideranças locais e 

regionais, consegue os recursos necessários para a instalação da Diocese. Assim, em 10 de maio 

de 1941, o Papa Pio XII (1939-1958), através da Bula Apostolicum Munus, cria o novo bispado 

da Bahia com sede em Amargosa sob a proteção de Nossa Senhora do Bom Conselho, a mesma 

padroeira da cidade. O território da nova diocese se estende do litoral sul do Recôncavo da 

Bahia ao sudoeste do Estado até a fronteira com Minas Gerais (figura 4.5). 

Segundo a Bula Apostolicum Munus72, a Diocese de Amargosa, no ato de sua criação, era 

composta por 24 municípios: Amargosa, Affonso Pena (atual município de Conceição do 

Almeida), Aratuípe, Areia (atual município de Ubaíra), Brejões, Castro Alves, Itaquara, 

Itirussu, Jaguaquara, Jaguaripe, Jiquiriçá, Laje, Maracás, Mutuípe, Santo Antonio de Jesus, 

Santa Inês, São Miguel das Matas, Santa Terezinha, Boa Nova, Conquista (atual município de 

Vitória da Conquista), Encruzilhada, Itambé, Jequié e Poções.  

 

 

 

                                                 
71 6 de dezembro de 1940.  
72 Documento consultado no Arquivo da Cúria Diocesana de Amargosa. 
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Figura 4.5 – Território Diocesano de Amargosa – 1941 

 
Fonte: CERIS (2012); Cúria Diocesana de Amargosa. Base Cartográfica: SEI (2014). 

Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa 
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Com a criação da Diocese de Amargosa, iniciou-se o processo para a eleição de seu 

primeiro bispo. Durante esse processo o Cardeal D. Augusto da Silva nomeou, em 15 de julho 

de 1941, como Vigário Geral do novo bispado o Monsenhor João Pedreira, que estava à frente 

da paróquia de Castro Alves. Em 15 de abril de 1942, foi eleito bispo o Cônego Florêncio 

Sisínio Vieira, notícia veiculada nos principais periódicos da capital do Estado da Bahia na 

época: “O ‘O IMPARCIAL’ justamente se ufana de poder transmitir hoje, de primeira mão, aos 

seus leitores a notícia auspiciosa para a Baía católica, de já ter sido eleito o primeiro bispo da 

nova diocese de Amargosa, com a circunstancia de ser ele o cônego Florêncio Vieira, zeloso e 

benquisto vigário da Penha, nesta capital.” (O IMPARCIAL, 15 abr. 1942). 

Segundo Galvão (2012), a ordenação episcopal do Cônego Florêncio Sisínio Vieira 

aconteceu em 02 de agosto de 1942 na Catedral Basílica de São Salvador da Bahia e tomou 

posse na Diocese de Amargosa no dia 15 do mesmo mês e ano (figura 4.6). O novo bispo nasceu 

na zona rural do município de Jiquiriçá, na Bahia, em 11 de maio de 1901 e foi vigário nas 

paróquias de São Felipe (1923-1930), Amargosa (1930-1932) e de Nossa Senhora da Penha, 

em Salvador (1932-1942).  

Figura 4.6 – Posse do Primeiro Bispo da Diocese de Amargosa  

Catedral de Nossa Senhora do Bom Conselho - 1942 

 

Fonte: Arquivo Particular do Bispo D. João Nilton Souza.  
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A instalação de uma diocese se concretiza com a posse de um bispo, pois é a partir desse 

momento que se inicia a gestão efetiva do bispado.  Dom Florêncio Vieira assume a nova 

Diocese de Amargosa com a missão de governar um imenso território que se estendia do litoral 

ao sudoeste baiano (fronteira com Minas Gerais), com realidades econômicas e socioculturais 

bastante diversificadas, além de apresentar grandes problemas que envolviam, principalmente, 

a formação e a quantidade escassa de sacerdotes, a instalação de outro bispado na região (com 

sede em Vitória da Conquista) e as dificuldades de realização de trabalhos pastorais devido às 

grandes distâncias entre as paróquias da Diocese, agravada, ainda, pela deficiência das estradas 

e meios de transportes.  

 

 

4.3.2 A Diocese de Amargosa e a Gestão do Território Religioso 

 

A Diocese de Amargosa foi criada com uma parte de seu território já destinado à 

instituição do Bispado de Conquista, que deveria governar eclesiasticamente os municípios de 

Boa Nova, Encruzilhada, Itambé, Jequié73 e Poções, além do de Conquista (CARTA 

PASTORAL COLETIVA, 1942). Nesse sentido, já estava previsto um desmembramento do 

território da Diocese de Amargosa, visto que o interesse inicial da Igreja Católica na Bahia era 

criar, simultaneamente, as duas circunscrições eclesiásticas.  

O Cardeal D. Augusto da Silva, de forma estratégica, propôs a vinculação do território 

virtual do futuro Bispado de Conquista ao de Amargosa, já que este conseguiu completar seu 

patrimônio mais rapidamente que aquele. Essa estratégia foi aceita pelo então Núncio 

Apostólico do Brasil, D. Bento Aloisi Masella, e apoiada pelo Monsenhor João Alboíno 

Pequeno, que contribuiu, através de sua missão, para aumentar consideravelmente o patrimônio 

da pretendida Diocese de Conquista e para completar o de Amargosa, como destaca o trecho da 

correspondência abaixo: 

[...] Pelas expressões hoje ouvidas, conclúo que tudo e tudo vai corresponder 

perfeitamente á expectativa de Vossa Exciª, accrescida ainda de que parece 

                                                 
73 É importante ressaltar que o município de Jequié não foi desmembrado do território diocesano de Amargosa 

com a criação do Bispado de Vitória da Conquista em 1957, que foi formado, de acordo com a Bula Chistus Iesus, 

pelos municípios de Vitória da Conquista, Boa Nova, Encruzilhada, Itambé, Poções, além de Iguaí, Ibicuí, 

Itapetinga e Macarani (esses quatro municípios ganharam autonomia jurídica depois da criação da Diocese de 

Amargosa, em 1941). 
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que o Sr. Nuncio pretende reverter para o patrimonio de ambas as Dioceses 

em formação aquele terço ou percentagem que, de inicio, foi determinada e 

aqui entregue. [...] Deduzi tambem que o pensamento do Sr. Nuncio coincide 

perfeitamente com o de Vossa Exciª no sentido de unir pro tempore, o terrenno 

ou territorio, digo, de Conquista ao de Amargoza para apressar a criação da 

Diocese. Dou parabens portanto, pela solução conscienciosa do caso. [...].74 

(CORRESPONDÊNCIAS DE D. AUGUSTO ÁLVARO DA SILVA, 1924-

1942 – ACMS). 

Dessa forma, o Arcebispo Metropolitano de Salvador conseguiu desmembrar de sua 

Arquidiocese uma área bastante ampla, diminuindo sua responsabilidade eclesiástica sobre o 

vasto território arquidiocesano, passando para o governo de outro bispo uma parte significativa 

desse território. 

O primeiro bispo da Diocese de Amargosa, D. Florêncio Sisinio Vieira (1942-1969), viu-

se obrigado a administrar um território muito extenso que, de acordo com o atual bispo 

diocesano, tinha na época de sua criação “70.0000 km2 e uma população de aproximadamente 

700.000 habitantes, distribuídos nas áreas do recôncavo, da mata e sertão”75 (SOUZA, 201-?). 

Esse era um problema que deveria ser resolvido rapidamente, pois a criação da Diocese de 

Conquista já estava anunciada. No entanto, sua instalação demorou muito mais que o previsto 

e o território pertencente ao futuro Bispado de Conquista ficou vinculado à Diocese de 

Amargosa por 16 anos. 

Em 27 de julho de 1957, foi criada a Diocese de Vitória da Conquista76 pela Bula Chistus 

Iesus do Papa Pio XII, desmembrada totalmente do território diocesano de Amargosa e 

instalada, efetivamente, com a posse de seu primeiro Bispo, D. Jackson Berenguer Prado (1958-

1962), em 15 de agosto de 1958 (CERIS, 2012). Vale lembrar que a década de 1950 iniciou um 

período de reformas na Igreja Católica do Brasil, além de marcar um momento em que a sua 

estrutura administrativa hierárquica voltava a se expandir e se fragmentar de forma bastante 

intensa. Esses fatos, além da forte centralidade regional da cidade de Vitória da Conquista e o 

empenho do então bispo diocesano de Amargosa e do arcebispo metropolitano de Salvador, 

contribuíram para a instalação desse bispado que, pelo menos, desde 1927, já havia sido 

pretendido pela Igreja da Bahia. Desse modo, ocorre a primeira grande modificação na 

                                                 
74 Carta enviada pelo Monsenhor João Alboíno Pequeno ao Arcebispo Primaz Dom Augusto Álvaro da Silva em 

25 de dezembro de 1940. 
75 Essa informação foi retirada do 1º Relatório Quinquenal da diocese de Amargosa – 1950, conforme o Bispo D. 

João Nilton dos Santos Souza. 
76 A Diocese de Vitória da Conquista, juntamente com a Diocese de Feira de Santana, é elevada à categoria de 

Arquidiocese e Sede Metropolitana em 16 de janeiro de 2002 pelo Papa João Paulo II, dividindo o Estado da Bahia 

em três Províncias Eclesiásticas (CERIS, 2012). 
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organização territorial da Diocese de Amargosa que se constituía, ainda, em uma das principais 

missões político-administrativas do seu primeiro bispo. 

No período posterior ao Concílio Vaticano II (1962-1965), a Igreja Católica no Brasil 

passou por uma profunda renovação e suas estratégias de expansão e fragmentação 

administrativa hierárquica continuaram intensas77, refletindo sobre a estrutura territorial da 

Igreja na Bahia. Entre as décadas de 1960 e 1970, por exemplo, são criadas no Brasil 77 

dioceses, sendo que 11 delas foram no Estado da Bahia. Uma dessas dioceses é desmembrada 

dos bispados de Amargosa e de Vitória da Conquista: a Diocese de Jequié. 

A Diocese de Jequié foi criada pela Bula Quo absolutius do Papa João Paulo II em 07 de 

novembro de 1978, desmembrada da Diocese de Amargosa e de Vitória da Conquista, sendo 

instituída no início de 1979 com a posse do Bispo D. Cristiano Jacob Drapf (CERIS, 2012). A 

Bula de criação do Bispado de Jequié cita D. Alair Vilar Fernandes de Melo (2º Bispo da 

Diocese de Amargosa – 1970-1988) e D. Climério Almeida de Andrade (2º Bispo da Diocese 

de Vitória da Conquista – 1962-1981) como idealizadores dessa circunscrição eclesiástica78. 

Com a criação da Diocese de Jequié, os municípios-paróquias de Nazaré, São Felipe – 

que faziam parte da Arquidiocese de São Salvador da Bahia –, Cairu, Nilo Peçanha, Taperoá e 

Valença – que estavam vinculados à Diocese de Ilhéus – passaram a compor o território 

diocesano de Amargosa. Essa foi a segunda grande reconfiguração do espaço eclesiástico da 

Diocese de Amargosa. A partir daí não houve mais alteração em seus limites territoriais, salvo 

o desmembramento político-administrativo de alguns municípios que ganharam autonomia 

jurídica por ocasião de sua emancipação79, mas que não alterou de forma significativa o 

território diocesano, apenas fez crescer o número de municípios e paróquias dentro de suas 

fronteiras eclesiásticas. 

 

 

 

                                                 
77 Ver Capítulo III. 
78 Cf. Bula Quo absolutius. Roma, 7 nov. 1978. Disponível em: http://www.vatican.va/holy_father/ 

john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19781107_iequieana_lt.html Acesso em: 22 abr. 2014. 
79Esse processo faz parte da realidade do território da Diocese de Amargosa, entre muitas outras dioceses do Brasil, 

desde sua criação, visto a evolução territorial e político-administrativa do país. Pode-se citar como exemplos, na 

Bahia, a emancipação política dos municípios de Milagres, em 1961 – desmembrado totalmente do município de 

Amargosa –, e de Varzedo, em 1989 – desmembrado dos municípios de Castro Alves e Santo Antonio de Jesus –

, que alteraram, apenas, a área dos municípios de origem, mantendo a configuração territorial da Diocese de 

Amargosa. (Cf. SEI, 2003; 2014). 

http://www.vatican.va/holy_father/%20john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19781107_iequieana_lt.html
http://www.vatican.va/holy_father/%20john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19781107_iequieana_lt.html
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Figura 4.7 – Diocese de Amargosa 

Reconfigurações Territoriais – 1941-2014 

 

 
Fonte: CERIS (2012); Cúria Diocesana de Amargosa. Base Cartográfica: SEI (2014). 

Elaboração: Wedmo Teixeira rosa 
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Atualmente, segundo o CERIS (2012), o Bispado de Amargosa limita-se com as 

Arquidioceses de Feira de Santana e São Salvador da Bahia e as Dioceses de Ilhéus, Jequié e 

Ruy Barbosa. Compreende, ainda, um território de 13.934,8 km2 e uma população estimada em 

602.488 habitantes que se distribuem em 27 municípios: Amargosa, Aratuípe, Cairu, Castro 

Alves, Conceição do Almeida, Dom Macedo Costa, Elísio Medrado, Iaçu, Itatim, Jaguaripe, 

Jiquiriçá, Laje, Milagres, Muniz Ferreira, Mutuípe, Nazaré, Nilo Peçanha, Presidente 

Tranquedo Neves, Rafael Jambeiro, Santa Teresinha, Santo Antonio de Jesus, São Felipe, São 

Miguel das Matas, Taperoá, Ubaíra, Valença e Varzedo (ver figura 1 – Região Econômica 

Recôncavo Sul / Território Diocesano de Amargosa – 2014). A maior parte desses municípios 

está dentro da Região Econômica do Recôncavo Sul. 

Além das alterações apresentadas acima na configuração de seu território religioso, que 

demonstram seu dinamismo e flexibilidade territorial (ROSENDAHL, 2005), outras ações 

estão relacionadas à estrutura da territorialidade católica empreendida pela Diocese de 

Amargosa que visam manter um melhor controle de objetos, pessoas e relações dentro de seus 

limites eclesiásticos. Essas ações articulam as escalas local/regional/universal.  

Para Gil Filho (2002, p. 166), “as relações hierárquicas da Igreja permitem inferir que o 

entendimento local e regional só se torna compreensível na articulação com a escala mundo”. 

Assim, compreende-se, neste trabalho, que a territorialidade católica local/regional discutida a 

partir da Diocese de Amargosa está articulada com a territorialidade católica na escala 

universal. No entanto, compreende-se, também, que o rebatimento dessa territorialidade 

católica universal ganha contornos diferenciados nas escalas regional/local pelas características 

peculiares de cada região e lugar.  

As ações atreladas as estratégias territoriais católica da Diocese de Amargosa não são 

realizadas de forma isolada e arbitrárias, pois essa circunscrição eclesiástica procura articular 

as especificidades e problemas locais relacionados às paróquias e comunidades com as escalas 

regional/nacional e universal, vinculando assim suas demandas às diretrizes 

pastorais/territoriais estabelecidas pela CNBB e Regional e/ou Província Eclesiástica na qual 

está inserida e, principalmente, às decisões instituídas pela Santa Sé Romana, assegurando, 

dessa forma, uma unidade universal pretendida pela a Igreja Católica.   

Entre as ações que estão estreitamente ligadas às estratégias territoriais empreendida pelo 

Bispado de Amargosa, pode-se citar: a construção de estruturas básicas para a formação de um 

clero próprio; fortalecimento e dinamização das paróquias; relação com a religiosidade popular 
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e valorização e apropriação de espaços sagrados e espaços de crenças com forte significado 

qualitativo atribuído pela religiosidade popular.   

Um dos principais problemas da recém-criada Diocese de Amargosa era a constituição 

do seu presbítero, pois não havia quantidade suficiente de sacerdote para atender a demanda 

dos trabalhos pastorais do extenso território diocesano. Para agravar esse problema, com o 

desmembramento de seu território da Arquidiocese de Salvador, alguns vigários solicitaram 

transferência, antes mesmo da posse do seu bispo, como foi o caso do vigário de Aratuípe, o 

Pe. Getúlio Rosa. Essas questões eram administradas pelo Arcebispo Metropolitano: 

Exmo. Snr. Arcebispo 

[...] Já escrevi uma carta registrada, logo no começo da criação da Diocese de 

Amargosa a V. Exa., pedindo que não incluísse meu nome na lista dos 

sacerdotes daquela Diocese. 

[...] hoje, velho, doente, cançado do trabalho paroquial do interior, não desejo 

me afastar de V. Exa. Confiado na bondade paternal de V. Exa. espero ser 

atendido.80 

 

P. Getulio 

Sua situação não está fácil de resolver. Pela Bula de Criação da Diocése, os 

sacerdotes residentes em Amargosa ficarão pertencentes a esta diocese.  

[...] Agora a porta se fechou de todo. Se V. deixar a freguezia, não pode ficar 

avulso, ai [...]. Como fazer? Quanto a mim, só deixando o Sr. Bispo tomar 

posse, entender-se com ele, para resolver então. Não acha?81 

(CORRESPONDÊNCIAS DE D. AUGUSTO ÁLVARO DA SILVA, 1924-

1942 – ACMS). 

 

Nesse contexto, com a posse do Bispo D. Florêncio Vieira, uma função fundamental de 

seu governo à frente da Diocese de Amargosa era criar as estruturas necessárias para a formação 

e aumento quantitativo de um clero vinculado ao novo bispado.  

O Bispo D. Florêncio Vieira criou, em Amargosa, o Seminário Menor82 da Imaculada 

Conceição (depois denominado de Seminário Menor de Nossa Senhora do Bom Conselho) em 

11 de fevereiro de 1944, com inauguração do seu prédio próprio em 19 de março de 1946, que 

se dinamizou nos anos posteriores, ampliando sua estrutura física e dando uma sólida formação 

aos seus seminaristas (nem todos se tornaram sacerdotes) que concluíam seus estudos de 

filosofia e teologia, principalmente no Seminário Maior em Salvador ou Belo Horizonte. O 

Seminário Menor foi desativado em 1967 e reaberto, na modalidade de Casa de Formação, em 

                                                 
80 Trecho da carta do Pe. Getúlio Rosa enviada ao Cardeal D. Augusto da Silva em 20 de junho de 1942. 
81 Trecho da carta-resposta do Cardeal D. Augusto da Silva enviada ao Pe. Getúlio Rosa em 1 de julho de 1942. 
82 Seminário Menor se constitui em um estabelecimento de ensino, vinculado à Igreja, em que os seminaristas 

católicos fazem os primeiros anos de sua formação básica. Aqueles que decidem seguir sua formação sacerdotal 

continuam seus estudos no Seminário Maior, onde cursam o ensino superior de filosofia e teologia. 
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1975, no bispado de D. Alair de Melo, sendo que seus seminaristas estudavam em escolas 

públicas da cidade de Amargosa e concluíam os cursos superiores de filosofia e teologia no 

Seminário Bom Jesus em Aparecida – SP, no Seminário Arquidiocesano São José do Rio de 

Janeiro e, posteriormente, em Ilhéus, ficando alojados em um espaço próprio construído pela 

Diocese de Amargosa próximo do Instituto de Teologia de Ilhéus. O Seminário Menor em 

Amargosa passou por reformas nas suas instalações interna no governo do Bispo D. João Nilton 

dos Santos Souza (1988-dias atuais), que se empenhou intensamente na formação e ampliação 

do número de seu presbítero. Nos últimos anos, os seminaristas diocesanos de Amargosa, 

futuros sacerdotes, cursam filosofia e teologia na Faculdade de São Bento, em Salvador. 

(GALVÃO, 2012). 

A formação de um presbítero próprio e a ampliação do número de sacerdotes é 

fundamental para garantir a estabilidade da gestão pastoral, administrativa e territorial de um 

bispado. De acordo com o CERIS (2012), a Diocese de Amargosa conta com 34 sacerdotes (28 

seculares e 6 religiosos), sendo a circunscrição eclesiástica com o sexto maior número de 

habitantes por presbítero (tabela 4.1) entre as 22 existentes no Estado da Bahia, o que se 

constitui em um grande problema para o governo diocesano.  

Tabela 4.1 - Circunscrições Eclesiásticas e Hab/Presbítero 

Estado da Bahia – 2012 

Ordem 
Circunscrições 

Eclesiásticas 
População* 

Presbítero 
Hab/Presbítero 

Dioc. Inst. 

1º Camaçari 615.969 27 0 22.813,7 

2º Barreiras 401.132 19 1 20.056,6 

3º Juazeiro 478.869 22 2 19.952,9 

4º Serrinha 541.895 18 10 19.353,4 

5º Irecê 458.593 22 3 18.343,7 

6º Amargosa 602.488 28 6 17.720,2 

17º São Salvador da Bahia 3.211.024 159 121 11.467,9 

22º Eunápolis 339.946 42 10 6.537,4 

*Censo Demográfico IBGE, 2010. 

Fonte: CERIS, 2012. 

Segundo o bispo diocesano de Amargosa, D. João Nilton Souza83, o número de sacerdotes 

é insuficiente para atender às demandas administrativas e pastorais do Bispado, pois os padres 

                                                 
83 Depoimento concedido em fev. 2014. 
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ficam assoberbados de trabalhos e acumulam diversas funções nas paróquias. Nesse sentido, 

ele fala da importância do apoio de religiosos84 – especialmente as freiras – e dos leigos, 

principalmente daqueles que participam da vida da Igreja fazendo parte de conselhos, 

comissões, ministérios e pastorais em suas comunidades, auxiliando o pároco a administrar as 

demandas locais.  

O presbítero se constitui parte fundamental para a condução efetiva do trabalho pastoral 

e empreendimento da territorialidade católica, pois ele atua diretamente em uma das principais 

bases da estrutura dessa territorialidade: a paróquia.  

O Código de Direito Canônico de 1983 compreende a paróquia como uma comunidade 

de fiéis, constituída de maneira estável como parte da Igreja Particular, ou seja, da Diocese, 

confiada aos cuidados pastorais de um pastor próprio, que deve estar sob a autoridade do Bispo. 

A paróquia tem personalidade jurídica e só pode ser criada, suprimida e alterada pelo Bispo 

diocesano, depois de consultado seu conselho presbiteral. As paróquias são territoriais e 

englobam todos os fiéis que vivem sobre o território paroquial, mas, onde for conveniente e por 

razões que se julguem necessárias, podem ser constituídas paróquias pessoais. 

(CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA, 1983)85. 

Essa concepção de paróquia foi influenciada pelo Concílio Vaticano II que, apesar de não 

formular um documento específico sobre a paróquia, compreende-a como parte essencial da 

Diocese ou Igreja Particular, estimulando o desenvolvimento da ideia de comunidade e 

dinamismo, diferente da concepção estática contida no Código de Direito Canônico de 1917, 

que a definia, simplesmente, como a menor circunscrição local, pastoral e administrativa da 

Igreja (CNBB, 2013). 

 A Diocese de Amargosa é composta por 26 paróquias territoriais espalhadas nos 27 

municípios do território diocesano e agrupadas em quatro Zonas Administrativas (figura 4.8). 

Quatro municípios não são paróquias: Dom Macedo Costa, ligado eclesiasticamente à Paróquia 

de São Benedito, com sede em Santo Antonio de Jesus; Elísio Medrado e Itatim, atendidos pela 

Paróquia de Nossa Senhora da Conceição da cidade de Santa Terezinha; e Muniz Ferreira, 

vinculado à Paróquia de Nossa Senhora da Purificação, na cidade de Nazaré. Existem, também, 

dois municípios que têm mais de uma paróquia: Santo Antonio de Jesus – Paróquias de Santo 

                                                 
84 Existem 3 Irmãos e 44 Irmãs de diferentes Institutos Religiosos trabalhando no território diocesano de Amargosa 

(CERIS, 2012) 
85 Ver Código de Direito Canónico, 1983 - cânones 515 e 518. 
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Antônio, São Benedito e de São José do Andaiá; e Valença – Paróquias do Sagrado Coração de 

Jesus e a do Bom Jesus. Essa ação territorial justifica-se pelo número absoluto de população 

desses dois municípios86, que são os maiores em população e dinamismo econômico de todo o 

território diocesano.  

Figura 4.8 – Diocese de Amargosa 

 Zonas Administrativas e Paróquias – 2014 

 

 
Fonte: CERIS (2012), Cúria Diocesana de Amargosa. Base Cartográfica: SEI (2002). 

Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa 

                                                 
86 Santo Antonio de Jesus (99.407 hab.) e Valença (96.287 hab.) – População estimada em 2013 (IBGE.) 

Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=29&search=bahia Acesso em: 13 jun. 

2014). 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=29&search=bahia
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Vale ressaltar, ainda, que algumas paróquias são assistidas por mais de um pároco, como 

é o caso das Paróquias do Sagrado Coração de Jesus (Valença), Nossa Senhora do Bom 

Conselho (Amargosa), São Benedito (Santo Antonio de Jesus), entre outras. Um caso peculiar 

registrado é que as Paróquias de Nossa Senhora D’Ajuda (Jaguaripe) e de Nossa Senhora 

Santana (Aratuípe) são administradas pelo mesmo sacerdote. 

As paróquias fazem parte da estrutura administrativa e territorial da Igreja Católica 

(SACK, 1986) e se constituem na base de sustentação de sua territorialidade, sendo um “ícone 

da presença institucional da Igreja e expressão de seu controle no espaço”, representando, ainda 

“uma rede de poder simbólico da religião” (GIL FILHO, 2002, p. 188) que demonstra a forte 

conexão entre cultura e território (BONNEMAISON, 2002).  

Essa conexão entre cultura e território pode ser percebida a partir da escolha/nomeação 

de um padre para assumir determinadas paróquias nas distintas realidades socioculturais do 

território diocesano de Amargosa, que inclusive são representadas no zoneamento 

administrativo do bispado (figura 4.8).  O bispo diocesano de Amargosa, por exemplo, é enfático 

ao afirmar que a diocese leva em consideração a realidade sociocultural local para nomear padres 

para as suas paróquias, reconhecendo as tradições religiosas e culturais de seus territórios 

paroquiais. 

Na indicação de um padre para assumir uma paróquia, alguns elementos são 

ponderados antes da nomeação para determinadas realidades. Vejamos... 

numa realidade mais rural, mais urbana, os desafios pastorais, como a relação 

com outros grupos e segmentos religiosos, obviamente que isso tudo é levado 

em consideração. [...] No caso de um Santuário, como Milagres, por exemplo, 

tem que se olhar o perfil do padre para o Santuário, para lidar com toda aquela 

religiosidade. No território de nossa diocese os municípios do litoral ou 

próximos ao litoral, como Nazaré e Jaguaripe, a religiosidade afro-brasileira é 

muito forte, então, também essa realidade é considerada... essas situações são 

contempladas no ato de nomeação (Bispo D. João Nilton Souza, fev. 2014). 

Percebe-se, nesse sentido, que essa é uma clara estratégia territorial da Diocese de 

Amargosa para se aproximar das diferentes realidades locais que compõem o seu território, pois 

ele delineia aspectos sociorreligiosos diversos, com áreas dentro do semiárido e do Vale do 

Jiquiriçá que apresenta, por exemplo, uma religiosidade popular muito associada ao catolicismo 

devocional, além de zonas do litoral e do Recôncavo com uma religiosidade popular bastante 

influenciada por práticas das religiões afro-brasileiras.  Essa é uma das características da relação 

entre a territorialidade da Igreja Católica e a religiosidade popular que se concretiza na escala 

regional/local através da paróquia. 
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A paróquia é a unidade territorial da Igreja Católica onde se efetiva o controle de objetos, 

pessoas e relações na realidade imediata do cotidiana, na qual se concretizam as ações e 

diretrizes pensadas nas escalas regional e universal, possibilitando articulações com a escala 

local para enfrentar os desafios contemporâneos, o que envolve relações sociais de poder 

(RAFFESTIN, 1993) entre a instituição e a sociedade. 

As paróquias são tão importantes para a ação pastoral, administrativa e territorial da Igreja 

Católica que o PPC 1966-197087 dedicou atenção especial para tratar do seu papel fundamental 

para efetivação das decisões conciliares do Vaticano II e enfrentamento dos desafios impostos 

à Igreja do Brasil frente às rápidas mudanças da sociedade. Dessa forma, uma de suas 

resoluções mais importantes versa sobre a dinamização das paróquias: 

Faz-se urgente uma descentralização da paróquia, não necessariamente no 

sentido de criar novas paróquias jurídicas, mas de suscitar e dinamizar, dentro 

do território paroquial, comunidades de base (como as capelas rurais) onde os 

cristãos não sejam pessoas anônimas que apenas buscam um serviço ou 

cumprem uma obrigação, mas sintam-se acolhidos e responsáveis, e delas 

façam parte integrante, em comunhão de vida com Cristo e com todos os seus 

irmãos. (CNBB, 2004, p. 29). 

 

A proposta de dinamização das paróquias, no primeiro momento, favoreceu a criação das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) que, como já foi discutido no Capítulo 3, 

multiplicaram-se pelo Brasil a partir da década de 1960 e, principalmente, 1970, tendo 

importante função na territorialidade católica no país.  

No contexto da Diocese de Amargosa, as CEBs começaram a se estruturar em meados da 

década de 1970, seguindo uma tendência nacional de aproximação entre a Igreja e os problemas 

sociopolíticos enfrentados pela sociedade. A Diocese de Amargosa priorizou em sua ação 

pastoral a formação das CEBs em seu território, direcionando seus trabalhos, principalmente, 

para discutir e enfrentar os problemas das áreas rurais, como as condições de vida e trabalho de 

suas populações, além de incentivar uma maior “evangelização e politização” dos membros das 

comunidades de base e dos leigos em geral. (MELO, 2012). 

As principais marcas da ação das CEBs vinculadas ao Bispado de Amargosa foram 

dinamizadas na década de 1980 e início dos anos de 1990 e, mesmo não atingindo todo o 

território diocesano, conseguiu formar lideranças pastorais e grupos de comunidades com maior 

                                                 
87 O PPC 1966-1970 foi um documento de planejamento pastoral criado pelo conselho episcopal brasileiro para 

orientar a recepção das decisões do Concílio Vaticano II pela Igreja Católica do Brasil no contexto de sua realidade. 

Ver Capítulo 3. 
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consciência crítica de seu papel na sociedade, incentivar a criação de diversas associações de 

trabalhadores, principalmente rurais, e aumentar a participação dos leigos em atividades 

pastorais. Como parte da estrutura da territorialidade católica, as CEBs contribuíram para 

aproximar de maneira mais efetiva a Diocese de Amargosa e as suas paróquias da população e 

de seus problemas, especialmente ao tratar de questões sobre a realidade política, econômica e 

social que envolve os municípios que compõem o território diocesano.    

Como ocorreu em todo o Brasil a partir de meados da década de 1990, as CEBs vinculadas 

à Diocese de Amargosa passaram por uma reestruturação em sua forma progressista de atuação 

e tornaram-se mais conservadoras, dando maior atenção à espiritualidade, associando-se 

fortemente às paróquias e à Diocese e aos seus trabalhos de ação evangelizadora. Essa 

reestruturação seguiu as orientações das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 

Brasil (1995-1998) e do Documento de Santo Domingo, que considerava necessário e urgente:  

- Ratificar la validez de las comunidades eclesiales de base fomentando en 

ellas un espíritu misionero y solidario y buscando su integración con la 

parroquia, con la diócesis y con la Iglesia universal [...]  

- Elaborar planes de acción pastoral que aseguren la preparación de los 

animadores laicos que asistan a estas comunidades en íntima comunión con 

el párroco y el bispo (CELAM, 1992, conclusiones 62). 

O Documento de Santo Domingo desenvolveu, ainda, a ideia de paróquia como 

“comunidade de comunidades” que precisa está integrada à sua realidade imediata, 

incentivando uma nova dinamização da paróquia. Essa concepção é aprofundada na V 

Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe realizada no Brasil (Aparecida 

– SP) em maio de 2007 e propôs a setorização das comunidades em unidades territoriais 

menores para possibilitar uma efetiva renovação e dinamização da paróquia (CNBB, 2013).  

Essa proposta foi incorporada às Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 

Brasil (2011-2015); e a instituição católica assumiu a responsabilidade de realizar ações para a 

descentralização das comunidades paroquiais: “sabemos que nem sempre é fácil passar de uma 

paróquia centralizada num único prédio, onde acontecem todas as atividades, a uma paróquia 

comunidade de comunidades espalhadas por todo o seu território. Importa, porém, investir na 

descentralização, seja iniciando experiências significativas, seja reconhecendo, no dia a dia das 

comunidades, o que já existe.” (CNBB, 2011, p. 79). 

A ação territorial de descentralização e dinamização das paróquias é incentivada pela 

Diocese de Amargosa, que orienta seus párocos, com ajuda de religiosos e leigos, a criarem 
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e/ou fortalecerem as diversas unidades ou comunidades dentro do seu território paroquial, para 

que sejam desenvolvidos trabalhos sociais e pastorais no intuído de mostrar a presença e 

importância da Igreja na vida da população. Essa é uma forma, também, da Igreja Católica 

enfrentar os desafios atuais impostos à instituição frente às transformações da sociedade nas 

última décadas. 

A integração dos trabalhos realizados nas diversas comunidades e paróquias é articulada 

pelos projetos desenvolvidos pela Diocese. Essa ação complementa a dinamização das 

paróquias que devem seguir um planejamento pastoral alinhado com a Igreja universal e a Igreja 

Particular para garantir sua unidade. É na escala da Diocese que esse desafio se apresenta. Como 

destaca o Bispo D. João Nilton Souza (fev. 2014), 

[...] A ação pastoral da paróquia, seja por parte do padre ou por parte dos 

leigos, deve vir para o bispo, que por sua vez não age sozinho, pois na nossa 

estrutura temos alguns colegiados [...]. 

Temos aqui o Conselho Diocesano de Pastoral [...] que pensa como se fazer, 

na diocese, uma pastoral não isolada, com cada paróquia fazendo a sua? 

Criamos um objetivo comum, objetivos específicos, também comuns, de 

forma que se tenha uma linha, um fio condutor de toda ação pastoral no 

território da diocese.   

O Bispado de Amargosa define uma linha de planejamento, “um fio condutor”, para 

desenvolver sua ação pastoral, mas, segundo o seu atual bispo diocesano, reconhece as 

particularidades de cada paróquia, as suas demandas e desafios por meio de órgãos colegiados, 

como o Conselho Diocesano Pastoral e o Conselho Presbiteral e, dessa forma, tenta adequar 

seu planejamento pastoral a cada realidade, sem, no entanto, comprometer sua unidade.   

A Diocese de Amargosa também incentiva e promove encontros entre suas diversas 

paróquias e comunidades, como, por exemplo, a realização da “Romaria das Comunidades”88, 

que tem como objetivo principal avaliar o trabalho pastoral desempenhado no território 

diocesano em um determinado período. A realização desses encontros é uma tentativa de 

integrar as paróquias e comunidades a partir de discussões e reflexões sobre problemas comuns 

do seu cotidiano e para socializar as experiências das várias formas de vivências comunitárias 

em unidades territoriais que estão inseridos em realidades diferentes. Manter a unidade católica 

por meio da integração entre diversas realidades socioculturais é um grande desafio da 

                                                 
88 A Romaria das Comunidades é realizada todos os anos no Santuário de Nossa Senhora de Brotas, localizado na 

cidade de Milagres, BA. Esse é um encontro promovido pela Paróquia de Milagres e a Diocese de Amargosa. A 

Romaria das Comunidades teve como objetivo inicial realizar uma evangelização conscientizadora de práticas da 

religiosidade popular. (ROSA, 2007). 
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territorialidade da Igreja.  Esse desafio é empreendido pelas Dioceses, que exercem, através das 

paróquias, o desenvolvimento concreto de suas ações estratégicas. 

Uma importante expressão da territorialidade da Igreja Católica se manifesta na sua 

relação com a religiosidade popular. Essa relação pode ser percebida, de maneira concreta e 

simbólica, no cotidiano da paróquia, já que seu contato é direto com as demandas devocionais 

e expressões de práticas dessa religiosidade popular. A escolha/nomeação de um padre 

considerando o contexto sociocultural em que a paróquia está inserida é em um exemplo da 

importância que a Igreja confere a essas demandas, como já foi discutido anteriormente. 

A apropriação, valorização e controle de espaços sagrados e espaços de crenças com forte 

significado qualitativo para a manifestação de práticas da religiosidade popular se constitui 

outro reflexo da territorialidade católica empreendida na relação com essas práticas. No 

contexto da Diocese de Amargosa, a relação da Igreja com a religiosidade popular sempre foi 

objeto de muitas controvérsias.  

A institucionalização do Santuário de Nossa Senhora de Brotas, localizado na cidade de 

Milagres, demonstra um reconhecimento por parte da Igreja da importância desse local como 

espaço sagrado dentro do território diocesano de Amargosa. Essa importância, no entanto, foi 

atribuída pela religiosidade da população local/regional que transformou Milagres em um 

centro de peregrinação a partir de crenças e devoções populares. Com a institucionalização 

desse Santuário, a Diocese de Amargosa promoveu, a partir da Paróquia de Nossa Senhora de 

Brotas, ações para tentar “romanizar” ou “evangelizar” as práticas devocionais dos romeiros, 

oficializando os rituais e orientando os fiéis na realização de suas práticas. 

Com muito sacrifício e dedicação vai se organizando um melhor atendimento 

aos romeiros por parte da paróquia. A cada ano que passa alguns leigos vão 

assumindo com especial carinho e despreendimento uma posição de doação a 

serviço dos romeiros, trabalhando em bom entrosamento junto aos padres da 

paróquia. No começo alguns romeiros estranham algumas orientações da 

paróquia que visa uma evangelização mais conscientizadora. Por parte da 

paróquia não se mede esforços para evitar tudo quanto possa prejudicar uma 

visão mais salvadora da religiosidade popular. (LIVRO DE TOMBO, 1972, 

p. 22 apud ROSA, 2007, p. 156) 

Com a ação da Igreja, algumas práticas religiosas dos romeiros, como rezar ladainhas89, 

passaram por um processo de mudança que incorporou ritos oficiais, como assistir às missas, 

                                                 
89 Oração litúrgica, que não necessita da presença de um sacerdote, realizada a partir de uma série de curtas 

invocações e súplicas a Deus, à Virgem Maria ou aos Santos, feitas por um líder, com respostas dadas por membros 

do grupo. (JESUS, 2006). 
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em suas experiências religiosas, ressignificando-as. No entanto, muitas práticas devocionais 

populares, como o fazer e pagar promessas e a doação de ex-votos90, continuaram a fazer parte 

da vivência religiosa dos romeiros de Milagres (ROSA, 2007; JESUS, 2006).  

Em muitos outros municípios do território diocesano de Amargosa, a relação entre Igreja 

e religiosidade popular ocorreu com uma certa dose de tensão, especialmente a partir do 

crescimento e atuação das CEBs, que se voltaram demasiadamente para a dimensão política e 

social, considerando, muitas vezes, a religiosidade popular como expressão do conformismo 

frente aos problemas da sociedade. Sobre esse momento da relação entre a Igreja e a 

religiosidade popular, o depoimento abaixo revela a preocupação da instituição católica em não 

se distanciar dos anseios religiosos do povo e da sua missão evangelizadora  

A gente tem que manter uma forma de sustentar a tradição da religiosidade 

popular, a procissão, os novenários, as vigílias, a adoração ao santíssimo, os 

tríduos [...], pois são momentos que expressam a força de religiosidade do 

povo. Quando a gente vai tirando isso, corre o risco de não colocar nada no 

lugar e fica o vazio. E aí, esse vazio, com facilidade é preenchido com quem 

faz uma proposta ou por quem oferece algo que possa parecer satisfazer o 

anseio de fé, a sede de Deus do povo. [...]. 

Houve uma época, final da década de 1960, após aquela história toda da 

revolução, da ditadura militar..., o advento da chamada teologia da libertação, 

que tem seus valores extraordinários, é uma maravilha naquilo que prega, que 

preconiza, que faz refletir. Mas houve um perigo e que nos fez um mal 

tremendo, que foi cortando muitas coisas da espontaneidade da religiosidade 

popular, e... foi tirando, tirando, tirando... e não colocando nada no lugar. Aí 

veio, a organização da comunidade, das CEBs, mas numa dimensão político-

social apenas. Então nós estávamos formando, muito mais, o militante político 

e social do que o cristão ativo e participativo. A gente sabe que na vida do 

cristão a militância política deve estar presente. Mas houve uma dicotomia, e 

o pássaro que deveria ter duas asas, fé e vida, ficou batendo só com a asa da 

vida, e aí esse pássaro não levantava voo, porque com uma asa só ele não 

consegue levantar voo. Foi um momento muito difícil e agora a gente está 

reavaliando. Passado o tempo de uma geração, quase 40 anos dessa ditadura, 

da redemocratização do país..., e a gente sabe que a Igreja teve uma 

participação forte, extraordinária naquele momento e ela não deve se afastar 

disso, mas ela não deve, também, se afastar daquilo que lhe é próprio, a sua 

missão de ser guardiã do evangelho. (Pe. Nelson Luiz da Franca, fev. 2014). 

Atualmente a estratégia da Igreja Católica no Brasil, destacada nos planos pastorais a 

partir de meados da década de 1990, valoriza os aspectos católicos presentes nas práticas da 

religiosidade popular, considerando-os como elementos culturais importantes das 

manifestações de devoção e vivência religiosa de diversos indivíduos e grupos sociorreligiosos. 

                                                 
90 Relíquias, objetos e fotos que representam materialmente o símbolo de devoção, pedido ou promessa, 

demonstrando sinal de cura de alguns males, agradecimento por graças alcançadas, realizações dos pedidos.  
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Essa estratégia faz parte da territorialidade católica da Diocese de Amargosa, pois a 

vivência de práticas religiosas populares é muito representativa dentro de seus limites, fazendo 

surgir vários centros religiosos nas suas diferentes Zonas Administrativas, especialmente por 

ocasião das festas religiosas dedicadas aos santos que contribuem para ressaltar e difundir os 

preceitos católicos na região. Dessa forma, esses centros religiosos, mesmo que temporários, 

desempenham uma importante função na territorialidade empreendida pela Diocese. 

 

 

4.3.3 Centros Religiosos no Território Diocesano de Amargosa: importância estratégica 

para a territorialidade católica na relação com a religiosidade popular 

 

O centro religioso pode ser definido como um lugar sagrado que atrai milhares e até 

milhões de crentes todos os anos para manifestarem sua fé e realizarem práticas religiosas 

individuais e/ou coletivas; ou, ainda, ser um centro religioso por ser sede de alguma instituição 

religiosa, concentrando funções que vão da esfera administrativa até a espiritual. 

O lugar sagrado é definido de tal forma a partir da percepção de um determinado grupo 

social que lhe atribui significado religioso, qualitativo, que o diferencia de outros espaços 

“comuns”. Assim, “a definição de um lugar como sagrado reflete a percepção do grupo 

envolvido e, uma vez que a percepção varia de grupo para grupo, dificilmente pode ser 

generalizada quanto aos princípios de lugar sagrado.” (ROSENDAHL, 1996, p. 69).  

Nesse sentido, o lugar sagrado e/ou o espaço sagrado, definido por um grupo de 

indivíduos, pode não ser para outro grupo que não o reconhece como sagrado ou carregado de 

significados religiosos, pois sua crença, formação social, ideologia, entre outros tantos motivos 

não permitem essa qualificação.  

Segundo Santos (2004, p. 86), lugar sagrado e centro religioso não são sinônimos, apesar 

de grande parte dos lugares sagrados serem também centros religiosos. Podem existir lugares 

sagrados que não ganham o estatuto de centro religioso, pois são considerados assim apenas 

pela religiosidade popular, sem o reconhecimento oficial da Igreja e/ou ainda não recebem 

visitas periódicas ou permanentes de grande contingente de pessoas. Assim, por outro lado, 

muitos centros religiosos não são lugares sagrados, pois não aconteceu uma hierofania, um 

fenômeno extraordinário ou a manifestação do sagrado, no entanto é centro religioso 
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meramente por ser sede de alguma organização religiosa, atribuindo ao lugar uma função 

religiosa. Os lugares sagrados podem estar ligados a um elemento natural como uma montanha, 

bosque, rio, etc., ou a localidades rurais, povoados, cidades. Já centros religiosos estão sempre 

associados a uma cidade, tanto de pequeno porte como a grandes centros urbanos importantes 

de um país, onde a função religiosa é só mais uma entre tantas outras das funções urbanas.  

Dessa forma, lugar sagrado é “aquele ponto da superfície terrestre onde, em modalidades 

e sob formas que variam em função das religiões, dos povos e da época histórica, se tocam ou 

tocaram o divino e o humano ou o divino e a natureza, passando esse lugar a ser encarado como 

especial e, em muitos casos, único, daí resultando a sua sacralização.” (SANTOS, 2004, p. 86).  

Este lugar pode ser ainda um centro religioso, com forte poder de atração de fiéis e reconhecido 

oficialmente por uma religião.  

No território diocesano de Amargosa, destacam-se dois centros religiosos consolidados: 

Amargosa e Milagres. Amargosa, por ser sede diocesana, e Milagres, por ser reconhecido como 

lugar sagrado. Além desses centros religiosos consolidados, aparecem outros que exercem uma 

centralidade temporária, no período de festas e tempos sagrados com grande valor significativo 

para a religiosidade popular como as festas religiosas com forte apelo devocional, a exemplo 

do que ocorre em Valença e em Nazaré, onde a dinâmica territorial do sagrado tem uma 

dimensão regional. 

 

 

4.3.3.1 Centros Religiosos Consolidados no Recôncavo da Bahia: uma análise a partir do   

território diocesano de Amargosa91
  

 

No Recôncavo da Bahia, a cidade de Amargosa se destaca como centro religioso por ser 

sede diocesana, tendo como uma de suas funções urbanas a função religiosa. Enquanto isso, 

Milagres pode ser considerada um centro religioso, não por ser sede de alguma organização 

religiosa, mas porque um determinado grupo reconhece a sacralidade do local e para lá 

convergem milhares de romeiros de várias partes da Bahia e até de outros Estados do Brasil em 

um sinal de devoção à Santa de Brotas, atribuindo à cidade uma função religiosa92.  

                                                 
91 Nesta seção, as discussões foram fundamentadas em pesquisa anterior (ROSA, 2007), especialmente nas 

abordagens referentes à Milagres – BA.  
92 Ver Rosa (2007). 
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Milagres é um centro religioso quando se trata de cidade-santuário que são definidas 

como “centros de convergência de peregrinos que com suas práticas e crenças materializam 

uma peculiar organização funcional e social do espaço” (ROSENDAHL, 1999, p. 24). Essa 

denominação é dada pelo aspecto sagrado associado a esse espaço, que tem origem a partir de 

uma hierofania.  

Amargosa é um centro religioso porque sedia em seu núcleo urbano uma circunscrição 

eclesiástica importante para a estrutura da territorialidade da instituição católica, a Diocese de 

Amargosa, que controla 26 paróquias distribuídas em 27 municípios que constituem o seu 

território diocesano. Para compreender melhor a função religiosa dos municípios de Amargosa 

e Milagres no contexto urbano e regional é necessário analisar sua formação territorial e vínculo 

com a religiosidade católica. 

A formação territorial de Amargosa inicia-se a partir das ocupações de terras localizadas 

mais a oeste de Nazaré e Santo Antonio de Jesus, constituindo-se esse local o caminho para o 

sertão e da busca de minérios. No entanto, foi a lavoura de café e do fumo que mais favoreceu 

a formação do povoado e o desenvolvimento dessa região no século XIX. O povoado criado 

entre 1825 e 1830 teve, desde o início, uma forte ligação com devoções católicas populares e, 

onde existia um cruzeiro, foi construída uma capela em 1840. O crescimento econômico do 

povoado fez com que fosse elevado à categoria de Freguesia em 1855 e, mais tarde, em 1877, 

galga o status de Vila, sem, no entanto, perder sua relação com a religiosidade local.  O 

comércio com o sertão e a produção de café e fumo aumentou consideravelmente nas duas 

últimas décadas do século XIX e, em 1891, foi criada a cidade de Amargosa, que concluiu sua 

formação territorial com a emancipação dos municípios de Brejões, em 1924, e Milagres, em 

1961. (SEI, 2003). 

A prosperidade econômica da cidade de Amargosa a partir da segunda metade do século 

XIX contribuiu para que ela se tornasse um importante centro regional localizado numa área 

intermediária entre o litoral do Recôncavo da Bahia e o sertão do Estado. Essa centralidade 

regional e o empenho de lideranças locais influenciaram a Igreja Católica criar, em 1941, a 

Diocese de Amargosa, que abrangia um território bastante extenso, compreendendo uma parte 

considerável do Recôncavo e vários municípios do Sudoeste da Bahia, estendendo-se até ao 

norte do Estado de Minas Gerais. Em 1957 foi criada a Diocese de Vitória da Conquista, com 

o desmembramento da Diocese de Amargosa e, em 1978, a Diocese de Jequié, desmembrando-

se da Diocese de Amargosa e Vitória da Conquista. 
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A partir de 1960, Amargosa entra, segundo Milton Santos (1963), numa “ilha de inércia”. 

Nesse período, a cidade perde seu ramal ferroviário e fica distante dos entroncamentos 

rodoviários da BR 116 (Milagres) e BR 101 (Santo Antonio de Jesus), enfrenta problemas 

produtivos na lavoura de café, que vai ser erradicada, e tem seu território reduzido com a 

emancipação política de Milagres. É um período de desarticulação econômica muito grande 

com perda de hegemonia para Feira de Santana, Jequié e Santo Antonio de Jesus, que 

apresentavam maior diversidade nos serviços e localizavam-se junto às rodovias federais 

recém-construídas.  

No entanto, nas duas últimas décadas, Amargosa, aos poucos, vai retomando sua posição 

de centro regional, não na mesma proporção que Santo Antonio de Jesus, Jequié e Feira de 

Santana, mas passa a ter destaque regional, especialmente depois da criação e implantação da 

29º Região Administrativa do Estado da Bahia, constituindo-se em sede de diretorias regionais 

de educação (DIREC), de saúde (DIRES), da Circunscrição Regional de Trânsito 

(CIRETRAN), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que coloca o município 

novamente em posição importante no cenário político estadual, além da retomada de 

crescimento econômico com diversificação da produção de bens e serviços e ampliação da 

pecuária leiteira e de áreas cultivadas de café, cacau, etc. Amargosa aparece, ainda, no cenário 

regional e nacional como centro de eventos culturais importantes, como o da festa de São João. 

Outro aspecto significativo, foi a implantação na cidade de um campus da Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia (UFRB), o Centro de Formação de Professores. (LOMANTO NETO, 

2007).  

Além disso, a criação da Diocese de Amargosa em 1941 fez com que a cidade se tornasse 

um centro religioso católico, dada a importante função religiosa de uma Diocese na estrutura 

hierárquica institucional da Igreja Católica, condição que é mantida até os dias atuais.  

O município de Milagres, por sua vez, foi criado oficialmente na década de 1960, mas 

sua formação territorial remonta à segunda metade do século XIX e está bastante relacionada 

às histórias e lendas que envolvem uma gruta localizada em um morro de pedra e o imaginário 

sagrado local e regional. 

Segundo histórias do lugar, sempre era avistada no Morro da Lapa (Morro de Nossa 

Senhora de Brotas dos Milagres) uma jovem vestida de branco que desaparecia misteriosamente 

em seguida. Depois disso, milagres passaram a ocorrer, como foi o caso, segundo a tradição 

local, de um vaqueiro que depois de cair do topo desse morro clamou por Nossa Senhora 
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sobrevivendo à queda. Assim, concluíram que aquela jovem era Nossa Senhora. Essas histórias 

ganharam mais veracidade depois que um missionário conhecido pelo nome de Frei Luiz (Livro 

de Tombo da paróquia de Milagres, 1972) encontrou a imagem de uma santa nesse morro, 

anunciou missão no local, edificou um cruzeiro e incentivou o povo daquele lugar a construir 

uma capela para abrigar a imagem encontrada. Dessa forma, a fonte de água que brota desse 

morro, a imagem da santa e a gruta onde a imagem foi encontrada tornaram-se símbolos 

sagrados para a população local. As crenças religiosas do lugar e a história dos milagres foram 

propagadas pelas localidades mais próximas, atraindo muitos devotos, dando ao pequeno arraial 

que se formava uma função de caráter religioso, que se mantém até os dias atuais (ROSA, 

2007). 

Próximo do morro de pedra foi edificada a capela de Nossa Senhora de Brotas dos 

Milagres, concluída em 1869. Nos seus arredores, começou a surgir um pequeno povoado com 

o nome de Nossa Senhora de Brotas do Arraial de Milagres, pertencente à freguesia de Pedra 

Branca. O pequeno povoado que surgia era envolvido por histórias e mitos religiosos que se 

espalharam pela região, e aquele pequeno povoado começou a ser visitado por muitas pessoas 

que acreditavam na sacralidade existente ali, nas suas lendas e histórias, criando uma 

expectativa religiosa em torno daquele local, considerado, pela população local/regional, um 

espaço sagrado. 

Para Eliade (1992), o fenômeno que define qualitativamente um determinado espaço 

como sagrado e o diferencia de outros espaços comuns e homogêneos é uma hierofania, pois 

esse fenômeno torna o espaço único, extraordinário, com significado religioso para 

determinados grupos que o reconhecem como sagrado e que tem poderes de lhes aproximar de 

Deus, dos santos, da Santa Maria, permitindo-lhes um contato mais estreito entre o mundo 

profano e o mundo sagrado. Esse reconhecimento do sagrado (re)configura esse espaço, 

principalmente porque lhe é atribuído um valor significativo e  pela vinculação que o profano, 

existente no entorno, vai estabelecer.  

Então, a consagração de um espaço pode ser conferida em função da manifestação ou 

revelação do poder divino como a realização de um milagre, aparição de um santo, da Virgem 

Maria, por ser o lugar de vivência ou marcado por feitos extraordinários de pessoas 

consideradas santas, local onde se guarda os restos mortais ou relíquias dessas pessoas, ou pode 

ainda estar relacionado a histórias, mitos ou lendas que permeiam as diversas religiões, 

especialmente a católica. 



215 

 

A associação do pequeno povoado de Milagres com a ideia de espaço sagrado, 

especialmente refletida nas festas religiosas da localidade que atraiam cada vez mais romeiros, 

desde sua criação, aumentava o significado religioso do lugar. Assim, em meados do século 

passado, percebe-se, então, que a religiosidade local ganha importância regional e a instituição 

católica, representada pela Diocese de Amargosa, começa a considerar a Paróquia de Nossa 

Senhora de Brotas dos Milagres um Santuário, ou seja, “lugar sagrado, aí acorrendo multidões 

de crentes, espírito de peregrinação e com motivação religiosa [...]” (SANTOS, 2004, p. 318). 

Nesse período, quando Milagres era ainda distrito de Nossa Senhora dos Milagres, 

pertencente ao município de Amargosa, um estudo do IBGE sobre os municípios brasileiros 

dava destaque às festas religiosas ocorridas ali, especialmente pelo grande número de visitantes 

que acorriam à localidade em busca de milagres, ressaltando a importância do Santuário de 

Nossa Senhora de Brotas. 

Há no distrito de Nossa Senhora dos Milagres uma igreja, construída entre 

morros, na qual se venera a Virgem dos Milagres. Em dezembro de cada ano, 

começam aí a chegar caminhões e outros veículos com romeiros que buscam 

alívio ou cura miraculosa para seus males. No dia 2 de fevereiro, realiza-se 

grandiosa festa em homenagem à Padroeira, constante de missa solene, 

cumprimento de promessas, cânticos religiosos e até demonstração de curas 

miraculosas. Há também divertimentos populares, constantes de quermesses 

e outros folguedos patrocinados pelo vigário e por pessoas da sociedade local. 

Esta festa atrai grande número de forasteiros. (IBGE, 1958, p. 32). 

A Igreja e a religiosidade local tiveram papéis imprescindíveis na formação histórica e 

territorial do município de Milagres, pois o pequeno povoado, que se formou ao redor de uma 

humilde capela, surge das histórias e crenças religiosas do local, que foram se propagando pelas 

regiões mais próximas, atraindo muitos devotos, dando-lhe uma função de caráter religioso, 

contribuindo na construção da paisagem urbana e para transformação econômica e cultural. 

Esse povoado, em meados do século XX, torna-se sede de município93, com uma incontestável 

ajuda da rodovia Rio - Bahia (BR-116), e ganha um novo fator de crescimento que fez expandir 

                                                 
93 A cidade de Milagres era um simples Arraial pertencente ao município de Santa Terezinha e a sua capela 

pertencia aos limites territoriais da freguesia de Monte Cruzeiro e Pedra Branca. Em 1940 passou a pertencer ao 

município de Amargosa e em 1953 passou a Distrito de Paz e para a categoria de Vila, com o nome de Nossa 

Senhora dos Milagres. No ano seguinte, passava por este distrito a BR-4 (Rio - Bahia), atualmente denominada de 

BR-116, que suscitou o crescimento local. Construíram-se pensões, muitas casas residenciais e principalmente 

postos de combustíveis, casas de comércio de peças e acessórios para veículos, sendo inclusive denominada por 

Santos (1963) como “cidade da gasolina” em um estudo sobre a Região de Amargosa. Dado o seu rápido 

desenvolvimento, o então distrito foi desmembrado do Município de Amargosa em 1961, com sede na localidade 

de Nossa Senhora dos Milagres, então elevada à categoria de cidade com o nome reduzido para Milagres, instalado 

oficialmente em 1963. (SEI, 2003) 

 



216 

 

o núcleo urbano e modificar o cotidiano local e a vida de seus moradores, além de manter sua 

função religiosa. 

A cidade de Milagres é um centro religioso por ser um lugar sagrado, reconhecido 

oficialmente pela Diocese de Amargosa, portanto, pela Igreja Católica, como um santuário, isso 

pela relevância de seus espaços sagrados para a população católica do Recôncavo e de outras 

regiões do Estado da Bahia. Nesse contexto, tanto a cidade de Amargosa, como a cidade de 

Milagres se constituem em centros religiosos consolidados no Recôncavo Sul da Bahia e 

apresentam uma dimensão regional importante para a territorialidade católica na região. 

A cidade de Amargosa é um centro religioso, a partir do qual a Igreja Católica exerce sua 

influência regional como sede Diocesana, controlando os territórios religiosos situados em seu 

domínio e difundindo os preceitos católicos. Milagres, por sua vez, é uma cidade-santuário, e, 

consequentemente, um centro religioso, constituindo-se em local de convergência de crentes e 

também área de difusão ou irradiação de valores religiosos cristãos. Para Santos (2004, p. 410), 

atração e difusão “são forças que, embora de sentido oposto, não são contraditórias, antes se 

fortalecendo reciprocamente e tornando mais poderoso o núcleo religioso para que convergem 

ou de que emanam, respectivamente...”. No entanto, deve ficar claro que o Santuário de Nossa 

Senhora de Brotas, em Milagres, é controlado pela Diocese de Amargosa. 

Os espaços sagrados de Milagres com todos os seus símbolos e significados religiosos 

induzem o movimento de visitantes das mais diferentes regiões da Bahia e até de outros Estados 

do país, atraindo-os pela sua força sagrada e simbólica, porque muitos deles veem esses espaços 

e símbolos como uma referência importante para demonstrarem toda sua religiosidade e 

devoção, principalmente àqueles crentes, homens e mulheres, que têm como principal 

característica religiosa o catolicismo popular.  

O fato é que milhares de pessoas, de várias partes da Bahia, principalmente da Região do 

Recôncavo, deslocam-se todos os anos, numa periodicidade bastante regular, em direção a 

Milagres, principalmente motivados pela fé e pelos significados religiosos dos espaços sagrados 

existentes na cidade, numa demonstração de devoção e crença que chega, às vezes, a ultrapassar 

os limites territoriais do Estado da Bahia.  

Na verdade, as forças de convergência e difusão religiosa são complementares nas 

diversas cidades-santuário, embora uma força seja mais abrangente que a outra em 

determinados locais. Roma, por exemplo, é um dos maiores centro convergente de crentes 

católicos de todo o mundo (ROSENDAHL, 1996; SANTOS, 2004), recebendo milhões de 
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peregrinos todos os anos num fluxo permanente; mas, da mesma forma, é também um dos 

maiores, se não o maior, centro de difusão dos dogmas da religião católica em todo o mundo, 

até porque, a difusão do cristianismo, inicialmente, foi auxiliada pelo Império Romano, além 

de que o Vaticano, mais importante lugar da Igreja Católica, onde o Papa reside e governa, está 

situado dentro da cidade de Roma, partindo daí, oficialmente, todos os valores, ideias, decisões 

e ações que envolvem essa religião e seus seguidores. 

A cidade de Milagres, no entanto, destaca-se mais por ser um centro de convergência do 

que centro de difusão. É claro que, como centro de difusão, Milagres tem sua importância dentro 

de um contexto regional, principalmente em se tratando da Diocese de Amargosa, que tem em 

Milagres seu único Santuário, o de Nossa Senhora de Brotas, servindo como local importante 

para difundir as ideias e preceitos católicos para os fiéis da região e de outros lugares que pra 

lá convergem. É muito comum, por exemplo, o atual Bispo da Diocese de Amargosa, Dom João 

Nilton, estar presente em ocasiões especiais e presidir a celebração dos atos litúrgicos, como 

nas festas religiosas, onde o número de fiéis presentes nas celebrações oficiais da Igreja é muito 

grande, facilitando a divulgação de mensagens católicas, de acordo com os preceitos da Igreja, 

que fortalecem a fé dos crentes, atingindo grande número de pessoas.94 

Milagres se sobressai, dentro de um contexto religioso e regional, por ser um importante 

centro de convergência de crentes, atraindo fiéis de várias partes da Bahia, numa periodicidade 

bastante regular, que dá à cidade uma função de caráter religioso muito significativo para as 

pessoas que a visitam em busca de milagres, proteção e cura. Essa realidade pode ser facilmente 

percebida durante as principais festas religiosas que ocorrem na cidade. Essas pessoas vêm de 

muitos municípios próximos a Milagres, estendendo-se às regiões econômicas do Recôncavo 

Sul (região que abrange o maior número de paróquias da Diocese de Amargosa), Paraguaçu, 

Sudoeste, Litoral Sul e a Região Metropolitana de Salvador.  

Assim, esse movimento de fiéis constitui-se numa demonstração de fé que assume um 

nítido caráter geográfico, pois envolve o espaço e deslocamento. Esta mobilidade espacial é 

marcada por uma obediência ao calendário religioso de Milagres e por uma periodicidade dos 

deslocamentos que impressionam pela sua repetição. 

                                                 
94 O Bispo, da mesma forma, se faz presente em outras festas religiosas, em momentos importantes desses eventos, 

como os dias de encerramento e/ou procissão nas várias paróquias da Diocese de Amargosa, especialmente em 

cidades em que essas festas têm dimensão regional, como em Valença, Santo Antonio de Jesus e Nazaré, mesmo 

que em tempos específicos. 
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O alcance, ou ainda, a área de influência religiosa de Milagres permite afirmar que o 

Santuário de Nossa Senhora de Brotas e seus outros espaços sagrados exercem importância 

regional dentro da Bahia, abrangendo uma área muito extensa, fazendo parte dessa área muitos 

municípios com características diferentes e de diversas regiões do Estado, tornando-se um 

território importante para as ações pastorais e estratégias territoriais católicas, constituindo-se, 

assim, em um centro religioso fundamental para a territorialidade exercida pela Diocese de 

Amargosa na região. 

É necessário fazer uma reflexão, ainda, sobre a importância da escala como locus do 

exercício da hegemonia (BRANDÃO, 2010), neste caso, hegemonia do sagrado, a partir da 

atuação regional da Igreja Católica na Bahia, que é percebida, claramente, na tentativa de 

imprimir sua territorialidade no Estado criando Dioceses para facilitar sua ação nos diferentes 

e complexos espaços que se (re)organizam a partir de meados do século XX e ganham destaque 

no cenário regional. Aqui, pode-se salientar a importância da escala em suas múltiplas 

dimensões na análise regional e exercício da hegemonia, já que, segundo Castro (1992, p. 33), 

“[...] enquanto construção espacial, a região é a caracterização dos processos sociais e incorpora 

a sua dinâmica. [...] a região, portanto, possui uma dimensão territorial e uma dimensão social 

que interagem e configuram uma escala particular do espaço”. A autora ainda destaca que “a 

delimitação da região jamais poderá ser rígida, pela própria dinâmica do espaço e pela 

dificuldade de segmentar linearmente sua complexidade”.  

A Igreja Católica percebe essa dinamicidade do espaço e atua sobre ele, identificando 

particularidades geográficas e redefinindo limites regionais, para facilitar o controle, domínio 

ou a hegemonia sobre objetos, ações e pessoas. Nesse processo, percebe-se que as “escalas são 

inerentemente inexatas e dinâmicas. Não podem ser tomadas enquanto unidades imutáveis ou 

permanentes, pois são justamente inscritas e esculpidas em determinado espaço e erguidas ou 

erigidas, material e simbolicamente, em processos, por natureza, sociais” (BRANDÃO, 2010, 

p. 4). Além de criar novas “regiões” com as Dioceses, a Igreja Católica controla, com ações 

locais, espaços considerados sagrados para um determinado grupo social, como o Santuário de 

Nossa Senhora de Brotas, que tem grande significado religioso para inúmeras pessoas do 

Recôncavo e outras regiões da Bahia. 

Dentro do território Diocesano de Amargosa existem muitas outras cidades, além de 

Milagres, que assumem a função de centro religioso por influência da religiosidade popular, 

mesmo que temporariamente, em diferentes tempos sagrados, nos tempos das festas religiosas. 
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Essas festas são comuns na região, onde todos os municípios dedicam alguns dias do ano para 

homenagearem seus padroeiros, que são santos católicos, ou ainda, para reder homenagens à 

santos que, no imaginário social local, prestaram grande serviço à população da cidade, mesmo 

não sendo seu padroeiro, como é o caso da festa dedicada a São Roque na cidade de Nazaré. 

 

 

4.3.3.2 Centros Religiosos Temporários em Diferentes Tempos Sagrados 

 

O tempo sagrado, segundo Eliade (1992), é o momento em que a origem de um evento 

sagrado é reatualizado, tornando presente o acontecimento e fazendo com que o homem 

religioso seja contemporâneo dos deuses. O tempo sagrado é periodicamente recriado através 

das festas religiosas que marcam um período cíclico, repetido todos os anos, nas mais diversas 

religiões, especialmente na religião católica, que dedica vários dias do ano para homenagear 

santos e os principais acontecimentos, atos e gestos que envolveram Jesus Cristos aqui na Terra, 

através de rituais litúrgicos, práticas devocionais, vivência do sagrado, entre outras homenagens 

durante a festa religiosa. 

As festas religiosas são manifestações culturais que ocorrem na área urbana e/ou rural 

num determinado tempo sagrado, num tempo que para o homem religioso é qualitativamente 

diferente do tempo cotidiano, pois é um tempo santificado e reversível, que tem valor 

significativo e que consegue aproximar o homem comum de um campo de força divino, 

extraordinário, imprimindo ao local das festas uma dinâmica diferente dos dias comuns, 

(re)organizando o espaço a partir do sagrado e tornando-o, simbolicamente, mais importante e 

significativo para aqueles que participam das festas e rituais religiosos. 

Nesse sentido, alguns locais onde ocorrem essas festas podem se tornar centros religiosos 

temporários, ou seja, durante aquele tempo sagrado específico, que ganha significado 

qualitativo para a população local e/ou regional e, também, para a instituição católica, que 

concentra esforços por meio das Dioceses e da Paróquias para organizar, auxiliar e/ou controlar 

os rituais, atos litúrgicos, práticas religiosas, etc., durante o período da festa religiosa. 

No Recôncavo Sul da Bahia, mais especificamente dentro do território diocesano de 

Amargosa, existem festas religiosas em todos os municípios. Algumas dessas festas com grande 

repercussão local, ganham, muitas vezes, dimensão regional.  



220 

 

No contexto da Diocese de Amargosa nós temos quatro cidades que tem festa 

religiosa com muita afluência, não só daquele local, mas de municípios 

vizinhos, por exemplo: Taperoá, a devoção a São Brás, que é o padroeiro da 

paróquia [...] muita gente ali daquela vizinhança, de Valença, de Ituberá, de 

Nilo Peçanha, vai para a festa de São Brás [...]. Outra festa que reúne muita 

gente de fora da comunidade é a Festa de Nossa Senhora do Amparo, em 

Valença. É uma festa que eu diria que é quase que regional, inclusive, no dia 

é feriado em Valença. Mas Nossa Senhora do Amparo não é a padroeira da 

paróquia, em Valença o padroeiro é o Sagrado Coração de Jesus, mas a festa 

do Amparo é maior que a do padroeiro. A Festa de São Roque, em Nazaré é a 

mesma coisa, a padroeira é Nossa Senhora da Purificação de Nazaré e a 

devoção maior é para São Roque, que inclusive a procissão é muito grande, 

vai muita gente... a procissão começa às 8h e interrompe às 10h pra missa, 

depois da missa vem o almoço e a procissão recomeça às 14h e aí vai pela 

noite a dentro... e a imagem de São Roque tem que passar em todas as ruas... 

Mas são essas quatro cidades: Taperoá, Valença, Nossa Senhora do Amparo, 

Taperoá, São Brás, é... Nazaré, a festa de são Roque e Milagres, quatro. 

Milagres, Taperoá, Valença e Nazaré. 

As outras são festas mais localizadas, são para o povo do próprio município. 

É certo que um vizinho ou outro, mas não como romeiro, não com aquela 

afluência que tem essas localidades. Mesmo, por exemplo, sendo dia útil nas 

cidades que estão ali no entorno de Taperoá, Valença, Nazaré e Milagres muita 

gente vai [...]. (Bispo D. João Nilton Souza, fev. 2014) 

 

Outro entrevistado refere-se ao mesmo tema: 

 

Pela hierarquia, a festa principal deveria ser a celebrada no dia 26 de abril, que 

é a festa de Nossa Senhora do Bom Conselho de Amargosa, padroeira da 

Catedral e, consequentemente, padroeira da Diocese. A catedral é a igreja mãe 

da Diocese, é a igreja do Bispo. Então, a sede é Amargosa, lá está a Igreja 

Catedral, cátedra, cadeira, dali o bispo governa, administra a sua Diocese. 

Então, esta festa, na verdade, deveria ser a maior, porque congrega os filhos 

na igreja mãe. Mas não é... 

Agora, dentro da tradição do povo, a gente tem a festa de 2 de fevereiro, em 

Milagres, deste santuário, que pra lá vão pessoas, não apenas da Diocese de 

Amargosa, mas da Diocese de Jequié, Diocese de Vitória da Conquista, 

Arquidiocese de Salvador, Diocese de Feira de Santana, toda essa área e até 

do Estado de Minas vai muita gente ali pra Milagres. Nós temos outras festas 

tradicionais, a festa de Santo Antonio, em Santo Antonio de Jesus, ela é grande 

por conta do próprio santo, que é santo, como um dos próprios hinos dele diz, 

“Santo Universal”, ele é querido no mundo inteiro, tem uma devoção 

extraordinária e esta festa é grande. [...] Outra festa é a Festa de São Roque, 

em Nazaré, mas tem muitas festas de São Roque em nossa região: Mutuípe, 

Amargosa, Rafael Jambeiro, São Miguel das Matas.  Também em Valença há 

uma festa muito grande, Nossa Senhora do Amparo. O padroeiro da cidade é 

o Sagrado Coração de Jesus, mas a festa de Nossa Senhora do Amparo é muito 

maior [...] 

Então, para você ver que o forte é aquilo que é espontâneo, do coração e da fé 

do povo. (Pe. Nelson Luiz da Franca, fev. 2014). 

Pode-se dizer, a partir do depoimento do Bispo Dom João Nilton e do Padre Nelson 

Franca, que no território diocesano de Amargosa cinco cidades se destacam como centros 
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religiosos por ocasião de festas religiosas: Milagres, Nazaré, Santo Antonio de Jesus, Taperoá 

e Valença. Entre essas cinco cidades, apenas as duas últimas não estão localizadas no 

Recôncavo Sul da Bahia. 

Milagres, como já foi discutido, é uma cidade-santuário e, portanto, considerado um 

centro religioso consolidado, pois é um lugar sagrado – reconhecido pela Igreja Católica e pela 

religiosidade local/regional – para onde aflui milhares de devotos todos os anos, especialmente 

no primeiro semestre, de fevereiro a maio (ROSA, 2007). Por sua vez, Santo Antonio de Jesus 

e Nazaré podem ser definidos como centros religiosos temporários. 

Santo Antonio de Jesus é a maior cidade, em termos demográficos e econômicos, do 

Recôncavo da Bahia pertencente ao território diocesano de Amargosa, inclusive é a única 

cidade da Diocese que possui três paróquias: a Paróquia de Santo Antonio (Igreja Matriz), a 

sétima paróquia mais antiga do Bispado de Amargosa, criada em 1852; a Paróquia do São 

Benedito e Paróquia de São José, criadas respectivamente em 1981 e 1994. A festa dedicada a 

seu santo padroeiro, Santo Antonio, é uma das que concentram os maiores números de 

participantes, mas sem muita expressão de práticas religiosas populares. 

No município de Nazaré ocorre uma das maiores festas religiosas populares e espontâneas 

dentro do território diocesano de Amargosa, a festa de São Roque, que não é o santo padroeiro 

da cidade, mas, como diversos moradores afirmam, é o santo padroeiro de seu povo, que tem 

grande relação com a localidade e seus problemas. A devoção a São Roque em Nazaré é muito 

expressiva e tem, visivelmente, influências da religiosidade popular característica do 

Recôncavo da Bahia. Essa devoção se estende além das fronteiras municipais de Nazaré e 

abrange a população de outros municípios vizinhos.  

Nesse sentido, Nazaré exerce uma centralidade religiosa temporária importante no 

empreendimento da territorialidade da Diocese de Amargosa e a relação, no contexto dessa 

territorialidade, entre a Igreja Católica e religiosidade popular se explicita por ocasião da festa 

de São Roque, com a valorização, apropriação e controle dos espaços de crenças que são 

representativos e bastante significativos para a realização de práticas e vivência religiosas de 

indivíduos e grupos sociorreligiosos durante esse tempo sagrado. Esse assunto é o objeto de 

estudo do próximo capítulo e se constitui em um dos temas fundamentais da investigação 

científica realizada neste trabalho. 
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CAPÍTULO 5 

TERRITORIALIDADE RELIGIOSA E OS ESPAÇOS DE 

CRENÇAS EM NAZARÉ-BA: A FESTA DE SÃO ROQUE 

 

 

 

Este capítulo se propõe a discutir a territorialidade católica na cidade de Nazaré e sua 

relação com práticas da religiosidade popular (interfaces entre o catolicismo popular e religiões 

afro-brasileiras) durante a festa de São Roque, analisando, ainda, como ocorre a apropriação, 

significação e controle dos espaços de crenças forjados nesse tempo sagrado. A discussão inicial 

versará sobre a formação da cidade e a importância da Igreja Católica e religiosidade popular 

nesse processo e, em seguida, o texto se debruçará para desvendar os significados simbólico-

culturais da festa e sua contribuição para a compreensão da constituição, usos e controle dos 

espaços de crenças em Nazaré. 

 

 

5.1 A CIDADE DE NAZARÉ, IGREJA CATÓLICA E RELIGIOSIDADE POPULAR  

 

Nazaré é umas das cidades mais antigas do Recôncavo da Bahia e se destacava como um 

dos principais polos das áreas de agricultura de subsistência (Recôncavo Sul), exercendo um 

papel regional importante na rede urbana do Recôncavo, especialmente a partir da segunda 

metade do século XIX, período de criação da linha férrea na região interligando-a a rede de 



223 

 

navegação fluviomarítima até, pelo menos, a década de 1940, quando se inicia uma fase de 

grandes transformações na região pela concorrência de vários elementos, entre eles a 

superposição de uma rede de estradas de rodagens aos antigos caminhos e ferrovias (SANTOS, 

1959). Até meados do século XX, Nazaré se constituía, assim como Cachoeira e Santo Amaro, 

em uma das mais importantes cidades da rede urbana do Recôncavo, servindo como polo 

intermediário da articulação econômica entre a capital do Estado e o interior da Bahia, perdendo 

sua relevância, gradativamente, a partir da segunda metade do século XX. 

A cidade de Nazaré está encravada no estreito vale do Rio Jaguaripe e a formação 

territorial de seu município, assim como em tantos outros do Brasil, tem forte relação com a 

Igreja Católica e a religiosidade popular, além do desenvolvimento da lavoura açucareira e, 

principalmente, de produtos de subsistências que abasteciam Salvador e outras cidades do 

Recôncavo. O povoamento da localidade pelos portugueses tem origem colonial e sua 

autonomia jurídica ocorre no século XIX, exercendo uma centralidade social, política e 

econômica na rede urbana do Recôncavo da Bahia.  

O primeiro colonizador português a ocupar e explorar o território do atual município de 

Nazaré foi Fernão Cabral de Ataíde, a partir da segunda metade do século XVI, que instalou na 

margem direita do Rio Jaguaripe, em local conhecido atualmente como Bairro da Conceição, 

um engenho de roda d’água, edificando-se um sobrado (a casa grande) e uma senzala, além de 

uma capela em honra a São Bento95, onde começava a se formar um pequeno povoado. Gabriel 

Soares registrou no livro “Tratado Descritivo do Brasil” suas impressões ao passar pela região 

no final do século XVI: 

Junto da cachoeira, virando sobre a mão direita, para baixo, está o engenho de 

água de Fernão Cabral de Ataíde. Obra mui formosa, ornada de nobres 

edifícios e casas de vivenda e de outras oficinas, e de uma igreja de São Bento, 

mui bem acabada. Desse engenho para baixo vivem alguns moradores que têm 

suas roças e canaviais ao longo do rio. (SOARES, 1587, p. 25-26 apud 

AUGUSTO, 1999, p.). 

No entanto, o pequeno povoado de São Bento não se desenvolveu, especialmente porque 

o senhor do engenho, Fernão Cabral de Ataíde, foi exilado do Brasil por dois anos pelo Santo 

Ofício da Inquisição, não voltando mais à colônia portuguesa. O fidalgo português foi 

denunciado por vários crimes como adultério, estupros, assassinatos, por abrigar escravos 

                                                 
95 O luxuoso sobrado, conhecido como Solar dos Ataíde, foi demolido em 1971; na área da antiga senzala 

encontram-se, atualmente, pequenas casas comerciais; a capela de São Bento foi incendiada por índios que 

habitavam a região no século XVII e em 1706 foi construída a igreja de Nossa Senhora da Conceição, em 

substituição da primeira. (AUGUSTO, 1999). 
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fugitivos em suas terras e, principalmente, o de permitir práticas indígenas em sua fazenda e 

aderir a uma seita religiosa conhecida como a Santidade do Jaguaripe96.  

Certamente os rituais e práticas religiosas que envolviam a Santidade do Jaguaripe foram 

as primeiras expressões da religiosidade popular, inicialmente desvinculada da religião católica 

oficial, ocorridas nas terras do atual município de Nazaré. Esses rituais eram marcados por 

cerimônias que evnolviam práticas da religiosidade católica e ameríndias.   

A história da Santidade do Jaguaripe é [...] extraordinária, pois o mesmo 

caraíba, ex-catecúmeno que se dizia Tamandaré, afirmava também ser o 

verdadeiro papa, nomeava bispos e sacristãos, sagrava índios com o nome de 

santos [...] e tinha por principal esposa uma índia chamada “Santa Maria Mãe 

de Deus”. A Santidade do “pontífice” Antonio erigiria uma igreja nos 

domínios de um senhor de engenho da Bahia – com a anuência deste [...] –, 

encenando rituais verdadeiramente híbridos. Cerimônias de batismo com 

fumaça de tabaco ou com “os santos óleos”; bailes tribais e orações com 

rosários feitos de sementes de frutas; confissões em cadeiras de “um pau só” 

com sucções de fumo em longos caniços, num transe coletivo a um só tempo 

cristão e indígena. Tudo presidido, nos derradeiros momentos da seita, pela 

índia chamada “Mae de Deus”, a Virgem tupinambá, a qual comandava as 

danças e fumaças em torno de um ídolo de pedra, adornado com nariz, boca e 

cabelos, à semelhança dos maracás. (VAINFAS; SOUZA, 2002, p. 19-20). 

Esse episódio da história da região de Nazaré reforça a ideia de que a religiosidade 

popular brasileira, especialmente no Recôncavo da Bahia, apesar de ter grande proximidade 

com o catolicismo, recebeu influências de práticas religiosas das populações nativas97 e dos 

povos africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil. Esses povos incorporaram o 

catolicismo e acrescentaram elementos específicos de suas realidades sociorreligiosas. 

É importante observar, ainda, que nas terras do engenho de São Bento existia uma capela, 

mas foi construído outro templo para realização dos cultos e rituais vinculados à Santidade do 

Jaguaripe, ou seja, foi forjado outro espaço de crença distinto daquele associado oficialmente à 

instituição católica, o que, simbolicamente, representava uma maior liberdade às amarras 

eclesiásticas do catolicismo oficial.  

                                                 
96 Segundo Maestri (2008, p. 37), “[...] as santidades constituíram movimentos surgidos no seio da população 

nativa da costa e dos sertões, em torno de líderes carismáticos, em geral pajés e caraíbas, que pregavam a oposição 

ao cristianismo e aos colonizadores. Movimentos mais ou menos prenhes de elementos católicos, apoiavam-se 

sobretudo nas crenças tupis-guaranis [...]. Eles foram combatidos pelos jesuítas, no plano religioso, e pelas 

autoridades coloniais, no terreno civil, devido à ameaça real ou potencial à ordem lusitana.” Para o historiador 

Ronaldo Vainfas (1995), a Santidade do Jaguaripe, no sul do Recôncavo Baiano, foi uma das mais importantes 

dessas santidades.   
97 Pela ausência de mais estudos sobre o tema dos ameríndios, considerou-se com maior ênfase as manifestações 

afro-brasileiras, ficando a influência da cultura indígena subsumida nesta e nas demais tradições da religiosidade 

popular. 
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Segundo Vainfas (1995), no contexto econômico da época, marcado por uma forte 

carência de trabalhadores, Fernão Cabral de Ataíde, apesar de possuir africanos escravizados, 

atraiu a Santidade do Jaguaripe para suas terras para obter mão de obra indígena, aproximando-

se dos índios e garantindo a manutenção e propagação de suas crenças. O senhor de engenho 

participava dos cultos no templo erigido em sua fazenda e prestava reverência ao ídolo de pedra, 

além de demonstrar respeito diante dos líderes religiosos da Santidade. Conforme o mesmo 

autor, a aparente adesão do fazendeiro à seita se constituía numa estratégia de aproximação dos 

indígenas, mamelucos, escravos fugitivos, ou seja, potenciais trabalhadores, que cada vez mais 

se concentravam em suas terras; era portanto, uma estratégia econômica.  

Pressionada por outros senhores de engenho da região que se sentiram ameaçados 

economicamente, a Coroa Portuguesa por meio do Santo Ofício da Inquisição, em sua primeira 

visitação ao atual Nordeste do Brasil entre os anos de 1591 a 1595, destruiu a Santidade do 

Jaguaripe e condenou, com pena considerada benigna, Fernão Cabral de Ataíde por permitir 

cultos hereges em suas terras e fazer parte da seita (MAESTRI, 2008; VAINFAS, 1995). Essas 

ações marcaram um episódio de tensões e conflitos entre colonos, Igreja Católica e religiosidade 

popular na região de Nazaré. 

O engenho e o pequeno povoado em formação na margem direita do Rio Jaguaripe entrou 

em decadência, especialmente depois que a Capela de São Bento foi incendiada por índios da 

região no século XVII e, também, pelo crescimento apresentado por outro povoado situado à 

margem esquerda desse mesmo rio. No início do século XVIII, foi construída uma igreja em 

homenagem a Nossa Senhora da Conceição em substituição a de São Bento, mas, assim mesmo, 

o lugarejo continuava instável e com pouquíssimos habitantes. (AUGUSTO, 1999). 

 Por sua vez, o povoado instituído na margem esquerda do rio crescia no entorno do 

engenho de Antonio Brito e da capela construída em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, 

ambos localizados no Sítio de Camamu, nome que permaneceu associado ao bairro que 

atualmente abrange o local.  

O desenvolvimento desse novo povoado está vinculado, mais uma vez, a histórias e 

crenças que permeiam a religiosidade popular, todavia, nesse caso, bastante associadas ao 

catolicismo popular, já que moradores do local afirmaram ter visto a Virgem de Nazaré às 

margens do Rio Jaguaripe, nas proximidades do local onde foi construída a Capela de Nossa 
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Senhora de Nazaré, o que atraiu a população da região em busca de graças, milagres98 e devoção 

à santa. 

O povoado tornou-se alvo de crescentes romarias, e Antônio Brito requereu, 

em 1649, ao bispo D. Pedro da Silva licença para levantar aí uma capela e o 

fez com a ajuda do povo que ajuntara no local levado pela notícia do milagre. 

Construída a capela, recebeu a invocação de Nossa Senhora de Nazaré. Em 

seu redor logo se formou uma povoação com o nome de Nazaré (IBGE, 1958, 

p. 76). 

O pedido de “licença” às autoridades eclesiásticas para a construção de edifícios 

religiosos se constituía em tarefa obrigatória para aqueles que pretendiam edificá-las (MARX, 

1991). Essa medida indicava uma estratégia do empreendimento da territorialidade da Igreja 

Católica no Brasil, pois demonstrava sua preocupação com o controle e funcionamento de seus 

prédios e o consequente controle sobre a vida social cotidiana dos lugarejos, povoados e vilas 

do período colonial brasileiro, já que o catolicismo era a religião oficial e seus atos religiosos, 

como as missas e procissões, se constituíam em momentos importantes de sociabilidade da 

população brasileira. 

A edificação da Capela de Nossa Senhora de Nazaré ocorreu no ano de 1649, feita “[...] 

de pedra e cal, com seus melhoramentos e coberta de telhas e todos os mais preparatorios de 

ornamentos calice e outras cousas necessarias para nella se poder dizer missa e administrar os 

mais sacramentos da Santa Madre Igreja [...]” (LIVRO DE TOMBO, 1933-1964, p. 2)99. Como 

grande parte das capelas erguidas nos engenhos e fazendas do interior do Brasil colonial eram 

construções simples feitas de taipa e adobe, esse registro demonstra a importância da devoção 

à Virgem de Nazaré e a riqueza material de Antonio Brito, que doou parte de suas terras para 

constituir o patrimônio da capela. Essa construção ainda existe na paisagem urbana de Nazaré, 

situada no Bairro de Camamu, mantendo sua forma e estrutura original, com pequenas 

modificações depois de algumas reformas, sendo que a principal delas, segundo Augusto (1999, 

p. 66), foi a retirada do “alpendre, onde ficavam os escravos durante os ofícios religiosos”. 

                                                 
98 A aparição da Virgem de Nazaré se constituiu numa manifestação do sagrado, ou seja, uma hierofania, como 

aponta Eliade (1992), revestindo o lugar de poderes sagrados. Segundo histórias locais, a partir da aparição da 

santa, muitos milagres ocorreram por intervenção de Nossa Senhora de Nazaré. Alguns desses milagres foram 

relatados pelo frei Agostinho de Santa Maria e transcritos por Lamartine Augusto. Segundo Augusto (1999) as 

narrações do frei sobre os milagres da Virgem de Nazaré encontram-se no “Tomo Nono, do ‘Santuário Mariano e 

História das Imagens Milagrosas de Nossa Senhora’, datado de 1722, cópia extraída dos exemplares existentes no 

Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e publicado pela revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, n. 74, 

de 1947” 
99 Registro da escritura de dote e patrimônio da Capela de Nossa Senhora de Nazaré de 5 de janeiro de 1649, 

transcrito para o Livro de Tombo I da Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Nazaré. 
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A Capela de Nossa Senhora de Nazaré se constituía em um importante templo católico 

da região no século XVII, pois estava envolvida pelas histórias dos milagres, pela crescente 

concentração de devotos da Virgem de Nazaré e pelo relativo desenvolvimento do povoado que 

se formava em torno do edifício religioso que, inclusive, era visitado frequentemente pelos 

párocos que administravam a Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda de Jaguaripe100, ao qual o 

povoado estava eclesiasticamente vinculado.  

Figura 5.1 – Capela de Nossa Senhora de Nazaré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: Esse edifício religioso também é conhecido popularmente como Igreja de São Roque ou Igreja do 

Camamu. 

Fotos: Esquerda – Capela de Nossa Senhora de Nazaré com o alpendre, sem data (AUGUSTO, 1999); 

Direita – Capela de Nossa Senhora de Nazaré, jul. 2014 (Wedmo Teixeira Rosa). 

 

A instalação de vários engenhos na Freguesia de Jaguaripe consolidou a ocupação da 

região no século XVII, sendo que e os habitantes do povoado formado em torno da Capela de 

Nossa Senhora de Nazaré se dedicava, especialmente, às lavouras de produtos de subsistência, 

                                                 
100 A Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda de Jaguaripe foi criada em 1613 pelo Bispo D. Constantino Barradas 

(1602-1618) e elevada à Vila de Nossa Senhora da Ajuda de Jaguaripe por ordem régia de 1693 e instalada em 

1697, constituindo-se no primeiro município criado no Recôncavo da Bahia. É importante destacar que pela mesma 

ordem régia de 27 de dezembro de 1693 foi criada a Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, 

mas só foi instalada oficialmente em 1698. (SEI, 2003). 
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com destaque para o cultivo da mandioca e a produção da farinha101, o que levou o lugarejo a 

ser denominado de “Nazaré das Farinhas”. Segundo Tavares (2003, 2008), no século XVIII, o 

povoado de Nazaré concentrava um movimentado comércio e as áreas que o circundavam 

produziam, além da farinha de mandioca, açúcar mascavo, melaço e rapadura, destacando-se 

na região do sul do Recôncavo. Para o autor, a localização geográfica desse núcleo também 

contribuiu para seu desenvolvimento, já que o povoado de Nazaré encontrava-se no último 

trecho onde era possível a navegação no Rio Jaguaripe, constituindo-se em um importante porto 

fluvial para comercialização de produtos de subsistência, com destaque para a farinha de 

mandioca, entre as terras localizadas acima do Rio Jaguaripe e Salvador. 

Desse modo, em meados do século XVIII, líderes locais, como o capitão-mor Jacinto 

Correia de Ataíde, trabalharam no intuito de elevar o povoado a condição de freguesia, fato que 

aconteceu em 02 de fevereiro102 de 1753 por decreto do Arcebispo Primaz do Brasil, D. José 

Botelho de Matos (1741-1767), desmembrado do território da Freguesia de Jaguaripe, que já 

tinha sido elevada à categoria de vila no final do século XVII. Com isso, a Freguesia de Nossa 

Senhora de Nazaré adquiriu autonomia eclesiástica, mas não política, pois ainda estava 

vinculada jurídica e administrativamente à Vila de Nossa Senhora da Ajuda de Jaguaripe, que 

não recebeu bem aquela promoção e assistiu à prosperidade da nova freguesia tentando frear 

seu desenvolvimento, pois se sentia ameaçada com o contexto socioeconômico que se 

desenhava na região103. Além do mais, a criação de uma freguesia representava um degrau 

importante para as pretensões políticas de líderes locais em tornar o povoado uma vila, com 

autonomia política e jurídico-administrativa. 

A fragmentação do território religioso com a instituição de freguesias consistia em uma 

estratégia mais incisiva e explícita da territorialidade católica, já que essa medida “pressupunha 

o estabelecimento de uma sede com Igreja Matriz e, ao menos, um pároco e um território 

eclesiástico sob sua jurisprudência, onde seriam arregimentados os fiéis e coletados os dízimos” 

                                                 
101 A farinha de mandioca era a base da alimentação da população local mais pobre e dos escravos, servindo muitas 

vezes como instrumento de troca e remuneração de trabalhadores assalariados do poder público (JANCSÓ, 1996 

apud ANDRADE, 2013). 
102 Nessa data se comemora o dia da padroeira da cidade com festa em homenagem a Nossa Senhora da Purificação 

de Nazaré. 
103 Nazaré se desenvolvia mais rapidamente que Jaguaripe pela centralidade de seu porto fluvial e comercialização 

de produtos de subsistência (TAVARES, 2008). As autoridades locais da Vila de Nossa Senhora da Ajuda de 

Jaguaripe tentaram dificultar ao máximo a elevação do povoado de Nazaré à freguesia, pois viam nessa promoção 

uma provável etapa para a autonomia política e jurídico-administrativa de Nazaré. As autoridades responsáveis 

em promover a justiça em todo território jaguaripense passaram a hostilizar a família Ataíde, e outros grandes 

produtores da região de Nazaré, sem grandes sucessos (AUGUSTO, 1999). 
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(ANDRADE, 2013, p. 177), permitindo maior controle das pessoas, objetos e relações sociais 

por parte da Igreja Católica em seu território.   

Com a criação da Freguesia de Nossa Senhora de Nazaré, o seu primeiro vigário, Pe. José 

Torquato Cruz, toma posse em 1757 e logo em seguida a Sé Metropolitana de São Salvador da 

Bahia solicita uma relação dos lugares, povoações, rios, capelas e população da freguesia: 

Manda-me V. Exa. faça uma relação dos lugares e povoações desta Freguezia, as 

distancias que há de umas as outras, e os seus nomes, declarando também os rios, 

que pelas ditas povoações passam e os nomes em que se denominam, se são 

navegáveis, e os seus nascimentos, as legoas e dias que há de jornada de um rio a 

outro, e as pessoas que é de comunhão, e as capellas anexadas a esta freguezia, ao 

que obedeço e satisfaço na forma seguinte: 

O lugar que verdadeiramente pode ter nome de povoação é o que se intitula de 

Nazareth, onde se acha a capella da mesma Senhora fundada a margem do rio que 

por remédio serve de Matriz, sujeita as inundações do mesmo rio e tão destruída, não 

só por causa deste como tambem pela sua antiguidade por ser fundada em 1649 [...].  

Há nesta freguezia outros lugares, que se intitulam por sítios como são: Saude, 

Tujuqua, Cabouto, Jundiá, Copioba, Outeiro, Arasá, Catheara, Conceição, nestes 

assistem alguns moradores dispersos. Tosos estes sítios ficam em distancia da 

Povoação em que se acha a Capella  que serve de Matriz, uma legoa e meia, outros 

uma legoa [...] exceto o da Conceição, porque este se avista do lugar desta Povoação 

mediando o ria [...].  

Os rios que passam por esta Freguezia são: o rio Grande que uns chamam de 

Nazareth ou de Jaguaripe, Tujuqua, Copioba Meyrim, Copioba Açú, Jiquitibá, Onha, 

Taitinga [...]. As distancias que medeiam de um rio a outro não posso asseverar com 

certaza [...], mas pelo que respeita aos rios navegáveis nunca excedem de uns aos 

outros mais de um dia de viagem [...]. 

Esta Freguezia tem umas Capellas filiais distante da que serve de Matriz [...] e outra 

em pouca distancia da Povoação que medeia o rio chamado de Nazareth ou de 

Jaguaripe [...].  

As almas que esta Freguezia compreende, e consta do rol da desobriga são 2.200, 

sendo somente de comunhão 1.900. (LIVRO DE TOMBO, 1933-1964, p. 11-12)104. 

A minúcia de detalhes contida no documento enviado em resposta à solicitação do 

Arcebispado da Bahia pelo vigário local impressiona, pois é uma descrição que retrata a 

geografia da nova freguesia de forma muito detalhada. Essa solicitação e a sua rápida execução 

demonstram o interesse das autoridades eclesiásticas em conhecer melhor a área centralizada 

pelo povoado de Nazaré, demarcando o novo território religioso que passaria a ter uma Igreja 

Matriz e vigário próprio, oficializando, portanto, uma territorialidade mais efetiva, concreta e 

simbólica da instituição na região.  

A Freguesia de Nossa Senhora de Nazaré foi elevada à categoria de vila desmembrada da 

Vila de Nossa Senhora da Ajuda de Jaguaripe pelo decreto imperial de 25 de outubro de 1831 

                                                 
104 “Relação dos lugares, povoações e rios da Freguezia de Nossa Senhora de Nazareth, no arcebispado da Bahia, 

pelo Vigario José Torcato Cruz (1757)”.   
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com sede no povoado de Nazaré das Farinhas, sendo denominada de Vila de Nossa Senhora de 

Nazaré, instalada efetivamente em 15 de outubro de 1832 (SEI, 2003). A ascensão econômica, 

política e social da nova vila no contexto regional era tão grande que ela recebeu o título de 

cidade em 1849, meio século antes desse título ser dado a Jaguaripe. A partir de meados do 

século XIX, com autonomia política e jurídico-administrativa o novo município acelerou seu 

desenvolvimento, especialmente com a diversificação de sua produção agrícola, crescimento 

de seu comércio, construção de uma estrada de ferro (que movimentou ainda mais o seu porto) 

e instalação e/ou ampliação de vários serviços como de comunicação, saúde, educação, justiça, 

entre outros, transformando a cidade em um importante polo regional no Recôncavo da 

Bahia105. 

Nesse contexto de desenvolvimento econômico e social e de mudanças na paisagem 

urbana, a construção suntuosa, para os padrões locais, da nova igreja matriz é concluída 

definitivamente. Sua edificação foi iniciada no último quartel do século XVIII e a transferência 

dos trabalhos eclesiásticos para a nova matriz ocorreu entre o final do século XVIII e início do 

século XIX106 sem sua total conclusão. Essa igreja foi construída entre as Capelas de Nossa 

Senhora da Conceição e de Nossa Senhora de Nazaré, na margem esquerda do Rio Jaguaripe e 

próxima ao Paço Municipal, definindo o novo centro de expansão urbana da cidade. (LEAL, 

c1997). 

A cidade de Nazaré apresenta originalmente dois núcleos urbanos às margens do Rio 

Jaguaripe: o primeiro, que não prosperou, foi iniciado no final do século XVI, localizado do 

lado direito do rio e no entorno da Capela de São Bento, que foi substituída pela Capela de 

Nossa Senhora da Conceição no início do século XVIII; o segundo, situado à margem esquerda 

do rio e nos arredores da Capela de Nossa Senhora de Nazaré, construída em meados do século 

XVII, apresentou um considerável crescimento e deu nome à localidade. No entanto, sua 

expansão urbana ocorreu de forma significativa a partir de outro núcleo, definido a partir da 

edificação da nova Igreja Matriz na segunda metade do século XVIII, pois em sua volta foram 

instaladas, ao longo do século XIX, a Câmara e Prefeitura Municipal, o Fórum, a Estação 

Ferroviária, além de diversos sobrados residenciais e prédios comerciais. 

                                                 
105 Essa discussão não será aprofundada, mas o tema pode ser observado em Alves (2010), Augusto (1999), Santos 

(1959), Tavares (2003, 2008). 
106 Não foi possível precisar essa data, pois não foram encontrados documentos ou livros fundamentados em 

pesquisas científicas que comprovassem o início de funcionamento da Igreja Matriz ou o final de suas obras. 

Encontrou-se apenas alguns registros em livros de memórias que indicam que um dos sinos da igreja tem gravado 

o ano de 1790, apontando, supostamente, a conclusão das obras da torre do edifício religioso.   
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Figura 5.2 – Prefeitura Municipal e Igreja Matriz – Nazaré, Bahia – 1890 e 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: a) Farias Júnior (Arquivo pessoal de Augusto Lamartine). b) Wedmo Teixeira Rosa, jun. 2014. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a Igreja Católica, com seus edifícios religiosos, teve 

presença marcante no desenvolvimento urbano de Nazaré. Deve-se ressaltar, ainda, que a 

religiosidade popular contribuiu no sentido de atrair os primeiros habitantes que se fixaram no 

local. Pode-se até inferir que a religiosidade do povo brasileiro, tão presente no seu cotidiano 

a) Nazaré, Bahia – 1890 

b) Nazaré, Bahia – 2014 
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desde o início de sua formação, serviu como estratégia dos grandes fazendeiros locais para 

trazer e cativar trabalhadores para cultivarem suas terras ou, ainda, para as autoridades 

religiosas e civis se aproximarem e controlarem a população. Como quer que seja, é certo que 

não se pode desconsiderar a importância da Igreja para a formação territorial de Nazaré e sua 

influência na vida social da cidade.   

As expressões da religiosidade popular em Nazaré, além daquelas apontadas no final do 

século XVI e meados do século XVII, tiveram lugar de destaque no contexto de sua vida urbana 

em meados do século XIX, quando a localidade foi atingida pela epidemia do cólera morbos 

(cholera morbos) que tinha se disseminado no Recôncavo a partir da cidade de Salvador107. 

Essa calamidade levou o povo nazareno a recorrer aos poderes sagrados de São Roque, 

considerado o santo protetor da peste e das epidemias, para combater a doença que se espalhava 

rapidamente entre seus habitantes levando grande parte à morte. Esse episódio fez com que a 

população de Nazaré desenvolvesse uma grande devoção a São Roque em sinal de gratidão, 

pelo livramento da doença que havia acometido a cidade. Até os dias atuais são realizadas 

homenagens em honra ao santo. 

O tema da peste constitui-se em pano de fundo para discutir a relação entre a 

territorialidade católica e a religiosidade popular no Recôncavo da Bahia. No entanto, apesar 

de se recorrer a alguns aspectos históricos que envolvem essa temática, sua abordagem será 

realizada em um espaço-tempo mais atual, considerando a territorialidade da Igreja Católica a 

partir da Diocese de Amargosa e da Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Nazaré (tema 

da próxima seção) e sua relação com as práticas da religiosidade popular no contexto 

contemporâneo da festa dedicada a São Roque.  

 

 

5.1.1 Territorialidade Católica em Nazaré: a Diocese de Amargosa e a Paróquia de Nossa 

Senhora da Purificação 

 

Dentro do contexto territorial católico da Bahia, o município de Nazaré pertencia à 

Arquidiocese de São Salvador, mas com a criação da Diocese de Jequié, em novembro de 1978, 

o município foi incorporado, eclesiasticamente, à Diocese de Amargosa, que enviou um 

                                                 
107 O episódio da epidemia do cólera morbos que assolou Nazaré em 1855 será aprofundado na seção 5.2.2. 



233 

 

documento circular em janeiro de 1979 ao vigário da Paróquia de Nossa Senhora da Purificação 

de Nazaré comunicando a mudança dos limites territoriais diocesanos e sua anexação ao 

bispado: 

Circular n.º 01/79, Amargosa, 08/01/1979 

Assunto: Comunicação sobre o novo território e Paróquias da Diocese de 

Amargosa. 

Revdmo. Pe. Flomarion José de Oliveira, 

Tenho o prazer de comunicar-lhe que com a criação da Diocese de Jequié, no 

dia 7 de novembro de 1978 e separação e posse do Dom Cristiano Jakob Krapf 

no dia 07/01/79, a Santa Sé por Decreto N.º 323/78 de 7 de novembro de 1978 

e executado por S. Emcia. o Cardeal Brandão Vilela, em Ilhéus no dia 

6/01/1979 [...], houve por bem reformular os limites desta Diocese de 

Amargosa. Assim passaram a incorporar o seu território os seguintes 

municípios da Arquidiocese de São Salvador da Bahia: São Felipe, Dom 

Macedo Costa, Muniz Ferreira e Nazaré. Da Diocese de Ilhéus recebemos 

estes quatro municípios: Valença, Cairu, Taperoá e Nilo Peçanha. [...] A 

Diocese de Amargosa ficará com uma área de 13.380 km2, população de 

410.213 habitantes, com 21 paróquias e 23 municípios. [...] 

D. Alair V. Fernandes de Melo. 

Bispo Diocesano (LIVRO DE TOMBO, 1965-1993, p. 48-49). 

Com a incorporação de Nazaré ao território diocesano de Amargosa, um dos primeiros 

atos do Bispo D. Alair Vilar Fernandes de Melo foi o de mudar o padre da Paróquia do 

município. Essa decisão gerou uma tensão interna entre a Diocese e a Paróquia, pois o pároco, 

Pe. Flomarion José de Oliveira, que se encontrava a oito anos na cidade do Rio de Janeiro 

exercendo o seu ministério sacerdotal, aceitou o convite do Arcebispo de Salvador, o Cardeal 

Avelar Brandão Vilela, para ser vigário de Nazaré, sendo nomeado em julho de 1978, tomando 

posse em 20 de agosto do mesmo ano. A tensão se estendeu a população da cidade, que 

reivindicou a permanência do padre: 

A cidade recebeu com tristeza a decisão do Bispo de Amargosa, Dom Alair 

Vilar, transferindo desta paróquia o estimado e bondoso vigário, Pe. 

Flomarion José de Oliveira. Uma comissão de nazarenos, tendo à frente o 

prefeito e o juiz de direito, esteve em Amargosa com o bispo daquela Diocese, 

levando um memorial pedindo a permanência do vigário, sem, contudo, lograr 

o êxito desejado, vez que D. Alair foi irredutível na sua decisão, deixando os 

nazarenos insatisfeitos. A mudança do Pe. Flomarion deixa na paróquia 

grande lacuna, vez que, em tão pouco tempo chegado a Nazaré, conseguiu 

reunir a grande família católica local em torno de sua Igreja. (A TARDE, 15 

fev. 1979). 

A primeira relação da Diocese de Amargosa com seu novo município-paróquia foi 

marcada por uma disputa pela permanência do Pe. Flomarion José de Oliveira ou sua saída da 

Paróquia de Nazaré. Assumindo os riscos dessa querela, o bispo diocesano de Amargosa 

autorizou a posse do Pe. Edmilson Ribeiro e presidiu a cerimônia no dia 04 de março de 1979, 
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contando ainda com a presença de prestigiados sacerdotes da região como os Monsenhores 

Gilberto Vaz Sampaio e José Clarêncio Vieira, além de representantes de outras comunidades 

paroquiais. O Bispo D. Alair Vilar F. de Melo aproveitou a ocasião e asseverou a incorporação 

do município de Nazaré ao território diocesano de Amargosa (LIVRO DE TOMBO, 1965-

1993). Essa ação reafirmou o controle do Bispado de Amargosa sobre o seu novo território.  

Entre as novas paróquias e municípios que foram anexadas ao território diocesano de 

Amargosa, a de Nazaré, juntamente com a de Valença, eram as mais importantes, considerando 

o número de habitantes e, principalmente, a relevância econômica e sociocultural que essas 

cidades exerciam no contexto regional, mesmo admitindo-se a decadência econômica que 

Nazaré enfrentava com a extinção da estrada de ferro e o desenvolvimento das rodovias federais 

que foram construídas longe de seu núcleo urbano, dando um novo dinamismo à região. 

Como já foi discutido nos Capítulo 3 e 4, um dos principais aspectos para o 

empreendimento da territorialidade católica recai sobre os presbíteros e as paróquias, pois eles 

estão presentes no cotidiano local e, portanto, próximos da vida da comunidade. A decisão do 

bispo diocesano de Amargosa em mudar o padre da Paróquia de Nossa Senhora da Purificação 

de Nazaré atende a essa premissa, pois o novo sacerdote que assumiu o posto na cidade foi 

formado em instituições associadas àquele bispado, tendo trabalhado em outras paróquias 

seguindo as orientações pastorais e administrativas da instituição.  

A indicação e nomeação de um padre para determinada realidade consiste em uma 

estratégia que faz parte da territorialidade empreendida pela Igreja Católica no sentido de 

influenciar e controlar pessoas, objetos e relações sociais dentro de seu território religioso. 

Nesse sentido, o trabalho eclesiástico exercido por um padre verdadeiramente vinculado ao 

Bispado de Amargosa asseguraria, de forma mais efetiva, essa territorialidade em consonância 

com o desenvolvimento de seus projetos e ações pastorais na Paróquia de Nazaré, que estende 

sua atividade religiosa ao município de Muniz Ferreira. 

Outra estratégia de territorialidade da Diocese de Amargosa, atendendo as orientações do 

Concílio Vaticano II (1962-1965) e os planos pastorais da Igreja no Brasil, está relacionada à 

dinamização e fortalecimento de suas paróquias. Para tanto, o padre torna-se parte fundamental 

desse processo, pois tem como uma de suas principais missões dinamizar e integrar a paróquia 

e suas diversas comunidades. O atual vigário de Nazaré descreve como é a realidade da paróquia 

que assume:  
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 [...] Estamos aqui para servir, dentro desse contexto, dessa realidade, que é a 

paróquia, com suas complexidades e seus desafios pastorais. Eu assumo uma 

paróquia que abrange o município de Nazaré e Muniz Ferreira com 

aproximadamente 27 comunidades, sendo 11 na cidade e 5 na zona rural 

[Nazaré], além de 11 em Muniz Ferreira, sendo 3 dentro da cidade. Então 

juntando aí, são 27 comunidades. [...] 

Cada comunidade possui um conselho. Esse conselho tem autoridade para 

conduzir todo um trabalho dentro da comunidade, para administrar as questões 

dentro da comunidade. Temos também os ministérios [...], as pastorais [...].  

Esses conselhos, ministérios e pastorais estão muito atentos a todas as 

questões dentro da comunidade. Se surgir uma questão social, pastoral, etc., 

eles se reúnem e contemplam aquela situação. Se eles sentem que aquela 

situação caberia ao padre [...], nos reunimos, discutimos o assunto e dali a 

gente viabiliza a situação. Mas, em primeira instância são eles que respondem. 

[...] Hoje o sacerdote não age sozinho, ele atua junto com as comunidades. 

(Pe. Valmiro Cerqueira Santiago, abr. 2012). 

 

Na área urbana de Nazaré existem 11 comunidades ou unidades territoriais associadas à 

Paróquia de Nossa Senhora da Purificação e distribuídas por diferentes bairros. Cada uma 

dessas comunidades é representada pela sua respectiva capela, com exceção do centro que está 

vinculada à Igreja Matriz, implicando uma presença física e simbólica da instituição católica 

em diversos setores da cidade, aproximando-a da população. 

A setorização da paróquia, em diferentes unidades em seu território, centralizadas em 

edifícios religiosos e definidas como Conselho Pastoral e Administrativo de Comunidades 

(CONPAC), onde são desenvolvidos vários serviços sociais e pastorais – cuidado aos doentes, 

trabalhos assistenciais, formação catequética, celebração da Palavra, preparação de festas 

religiosas, etc. –, favorece a estratégia territorial da Igreja de estar mais próxima e presente na 

vida cotidiana da população. Nesse processo, a participação dos leigos é fundamental tanto para 

a efetivação dos trabalhos proposto quanto para integrar a Igreja e a sociedade. Assim, as 

capelas se constituem em espaços da estrutura da territorialidade católica empreendida pela 

paróquia, além de espaços de socialização e religiosidade, representando, material e 

simbolicamente, a presença da Igreja na vida da população local. 

Algumas dessas capelas, como as de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Rainha 

dos Anjos e de Nossa Senhora de Nazaré, por exemplo, têm maior significado religioso, 

estabelecendo-se, como propõe Bonnemaison (2002), em referências espaciais simbólicas ou, 

ainda, em geossímbolos importantes para a população católica da cidade de Nazaré e também, 

de indivíduos ou grupos sociais de outras crenças, como das religiões afro-brasileiras, isso por 

causa de acontecimentos históricos ocorridos na cidade que aproximaram esses dois sistemas 

religiosos e envolveram essas pequenas igrejas e a religiosidade popular. 
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Figura 5.3 – Igrejas/Capelas e CONPACs da área urbana de Nazaré, Bahia – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Nazaré. Base Cartográfica: IBGE - Mapa Urbano Digital (Contagem da População 2007). 

Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa. 
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Pode-se citar novamente, como exemplo, o episódio da epidemia do cólera morbos que 

assolou a cidade de Nazaré em meados do século XIX e contribuiu para criar a devoção em 

torno de São Roque e do Orixá Obaluaê108, já que as duas divindades são lembradas, no universo 

religioso católico e afro-brasileiro, como protetores contra as pestes e doenças contagiosas, 

concedendo à pequena Igreja de Nossa Senhora de Nazaré um espaço geossimbólico 

significativo dessa devoção por abrigar a imagem do santo católico.  

No calendário religioso de Nazaré, a festa de São Roque é considerada a principal 

manifestação espontânea da religiosidade popular da cidade, sendo um tempo sagrado 

fundamental para reafirmação da territorialidade da Igreja Católica, especialmente porque, 

nesse período, o local exerce uma centralidade religiosa dentro do contexto do território 

diocesano de Amargosa, o que torna a localidade um importante centro de difusão dos preceitos 

religiosos da instituição. 

Existem várias outras festas religiosas em Nazaré que fazem parte do calendário católico 

e ocorrem ao longo de todo o ano, de janeiro a dezembro, envolvendo diversas capelas da 

cidade, como salienta uma moradora: 

Nós temos a festa de Santa Luzia, que hoje é resumida, mas era uma festa 

muito grande na época que tinha ferrovia, aqui tinha os trens, aqui tinha os 

ferroviários, que é celebrada na estação ali, que chamam Maria fumaça, é dia 

13 de dezembro [...]. Tem a festa de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, que é 

em agosto, é 2 de agosto [...], que também é bem resumida. É mais a 

comunidade de lá e alguns católicos que participam [...]. Tem a de Santa Rita, 

que é 22 de maio, que é lá no bairro Santa Rita. A do Coração de Jesus, que é 

uma capelinha, também tem a festa, celebra a festa do Coração de Jesus, mas 

só é no bairro, aquela procissão pequena no bairro, no bairro da Ladeira 

Grande, subindo o Batatan [...]. Tem a festa no bairro do Areal, que é Santo 

Antonio [...]. No Alto de São José também tem festa, que é a de São José, 

agora dia 19 de março... tem a missa no Camamu, mas celebra lá no alto dia 

primeiro, dia do trabalhador. Nossa Senhora das Graças, lá na Muritiba, que é 

em novembro. A festa de Nossa Senhora da Conceição, em 8 de dezembro, 

que também já foi uma festa importante [...], Mas nenhuma dessas festas se 

compara com a de São Roque, nem a da padroeira é igual [...]. (Antonia 

Carmo de Jesus, mar. 2014).  

 

As festas religiosas são momentos importantes no cotidiano da população católica e se 

constituem em tempos sagrados com forte significado simbólico, especialmente para aqueles 

que são devotos dos santos homenageados, além de atrair uma maior quantidade de pessoas 

para os atos litúrgicos da Igreja. Esses tempos sagrados se constituem em períodos propícios 

                                                 
108 Sobre as simbologias, iconografias, poderes e mitos que envolvem Obaluaê, ver seção 5.2.3.2. 
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para a realização de práticas devocionais e rituais religiosos que aproximam o homem de Deus 

e/ou de sua divindade protetora.  

Na cidade de Nazaré algumas dessas festas tiveram significados expressivos para a 

população ou para determinados grupos da população. A festa de Santa Luzia, por exemplo – 

considerada protetora das doenças dos olhos e, em Nazaré, a padroeira dos ferroviários –, já foi 

muito grande, como lembra o Senhor José Freire Palmeira, filho de ferroviário: 

A Festa de Santa Luzia começou de uma promessa que houve aqui. Na estrada 

de ferro aqui de Nazaré, um operário... caiu uma limagem no olho dele e 

resolveram levar para Salvador. A partir daí, fizeram uma promessa: se a partir 

daquele tempo, se aquele colega ficasse bom dessa vista eles iniciariam a festa 

de Santa Luzia. Como ele voltou a enxergar, começou a festa de Santa Luzia. 

Era um a festa que agitava o povo, os trens todos enfeitados, e quando eu 

entrava aqui no Batatan via o povo alegre, tudo enfeitado, a máquina apitando 

dia e noite com três filarmônicas [...] (José Freire Palmeira, ago. 2012). 

 

Essa festa tem relação com a história da ferrovia na cidade, fazendo parte do universo 

simbólico-cultural de sua vida urbana e representando um grupo social que fazia parte do seu 

cotidiano: os ferroviários. Não existe a capela de Santa Luzia em Nazaré, apenas um pequeno 

oratório na estação ferroviária, onde os festejos eram realizados para atender à demanda 

devocional desse grupo de trabalhadores109.  Com a decadência e extinção da rede ferroviária 

de Nazaré a festa perdeu sua grandiosidade. Nos dias atuais, ela ocorre sem a participação de 

muitos fiéis na velha estação ferroviária, situada no centro da cidade e que atualmente funciona 

como um centro cultural, onde está localizada uma “capelinha”, na verdade, o oratório de Santa 

Luzia. A manutenção dessa festa indica um respeito da Paróquia de Nazaré com a tradição local, 

além de representar mais um espaço-tempo com significativo aspecto simbólico-cultural para a 

cidade e que no tempo sagrado da festa de Santa Luzia passa a ser controlado pela instituição 

católica. 

Para Bonnemaison (2002), a territorialidade se efetiva, de fato, a partir de seu caráter 

simbólico-cultural, pois esse aspecto garante de maneira mais expressiva o controle e 

manutenção do território, já que este tem uma carga cultural muito forte. No empreendimento 

da territorialidade da Igreja Católica, sua relação com a religiosidade popular é fundamental 

para estabelecer o vínculo com os aspectos simbólico-culturais impregnados no território 

religioso controlado por ela. 

                                                 
109 Segundo o Pe. Valmiro Cerqueira Santiago (abr. 2012), “houve uma época que a festa foi transferida para uma 

igreja localizada no Bairro do Batatan, por onde passava a linha férrea, pois os participantes estavam dando uma 

dimensão muito profana à festa”. 
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Para ilustrar essa ideia, observe-se o caso retratado pelo Pe. Edmilson Ribeiro, que 

assumiu o cargo em Nazaré em meio a insatisfação da população pelo remanejamento do padre 

antecessor e reformas na Capela de Nossa Senhora de Nazaré (no Bairro do Camamu) realizadas 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), desalojando a imagem de 

São Roque que foi transferida para a Igreja Matriz: 

O povo chegava na Igreja Matriz de Nazaré [...] e eu comecei a observar um 

comportamento diferente do povo [...]. Logo depois do altar do santíssimo é 

onde todas as imagens antigas da paróquia ficam... é o museu de todas as 

imagens [...]. Aí eu trouxe as imagens todinhas antigas da Igreja do Camamu, 

que tava em reforma, e botei ali, inclusive a de São Roque. Quando eu chegava 

pra missa, eu ajoelhava no Altar do Santíssimo, na Capela do Santíssimo [...] 

e comecei a perceber que o povo ao invés de ir para o Santíssimo, ajoelhava 

nos degraus lá de mármore onde São Roque estava. E eu quando ouvia uma 

conversinha baixa, uma oração baixa eu prestava atenção, e colocava meu 

ouvido atento para saber o que é que o povo tava rezando ali, e o povo tava ali 

rezando pra São Roque... e o que é que a oração dizia? “Ô meu Glorioso São 

Roque, o Senhor que foi rico, mas se tornou pobre pelo reino de Deus, amoleça 

o coração desse padre pra tirar o Senhor desse chão frio, pra ele botar o Senhor 

lá no Altar. Todos os dias eu escutava essa lengalenga. Então a imagem do 

santo passava a ser uma entidade, não uma simples imagem de madeira [...]. 

Para o devoto, a imagem de Roque é ele pessoalmente, não existe diferença, 

por mais que a Igreja ensine, é um retrato, é uma imagem, o Roque tá no céu, 

não adianta [...]. Para o povo devoto, principalmente dessa região do 

Recôncavo, São Roque é de carne e osso [diz batendo na mesa]. Então... eu 

deixei passar 6 meses, 8 meses, aquela lengalenga... quando aconteceu a 

primeira festa eu aproveitei e disse: “olha gente, eu vi vocês rezando para que 

amolecesse o meu coração e São Roque vai sair agora para o Altar principal, 

vai ficar junto de Nossa Senhora”. Não fiz... não tirei nenhuma outra imagem, 

mas botei a de São Roque lá... e o povo foi aquela palma, foi aquela alegria 

imensa, o povo... foi como assim... eu naquele momento poderia me 

candidatar a prefeito que ganharia... seria eleito porque eu tinha tirado São 

Roque do chão frio, do mármore. Então você pode imaginar o que significa 

isso? (Pe. Edmilson Ribeiro, mar. 2014). 

 

Como se depreende do depoimento acima, em Nazaré, dentro do contexto da religiosidade 

popular, a imagem de São Roque representa um símbolo importantíssimo na devoção de grande 

parte de sua população. O tratamento dado a essa imagem e a maneira da instituição católica se 

relacionar com essa devoção, principalmente durante a festa de São Roque, pode facilitar e 

legitimar ações dentro de seu território religioso pretendidas pela Igreja, como o controle de 

espaços, pessoas, objetos e relações sociais.  

A festa de São Roque é um momento especial para a cidade de Nazaré. A Igreja Católica 

que, hegemonicamente, organiza e controla esse tempo sagrado tenta estabelecer uma 

aproximação mais efetiva com seus fiéis e, estrategicamente, manter uma relação amistosa com 
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práticas da religiosidade popular, apesar de existirem algumas tensões que se refletem durante 

as homenagens em devoção ao santo.  

Nesse sentido, a festa de São Roque representa algumas expressões da relação da 

territorialidade da Igreja Católica com a religiosidade popular, especialmente no que diz 

respeito à apropriação, controle e utilização dos espaços de crenças que se formam durante esse 

período. Para compreender essa temática é importante, primeiro, conhecer um pouco os 

participantes dessa festa, discutir por que ela é tão importante para a cidade e entender quais os 

significados simbólico-culturais desse tempo sagrado. 

 

 

5.2 A FESTA DE SÃO ROQUE EM NAZARÉ 

 

A festa de São Roque em Nazaré é uma tradição cultural e religiosa prenhe de simbolismo 

que ocorre todos os anos no mês de agosto, desde 1855, com forte participação da população 

local e de um número significativo de pessoas de municípios vizinhos, atribuindo à cidade uma 

centralidade religiosa temporária na região do sul do Recôncavo da Bahia e no contexto do 

território diocesano de Amargosa, constituindo-se, assim, em um momento singular para o 

empreendimento de sua territorialidade e relação com a religiosidade popular no município. 

Apesar de não ser o santo padroeiro do município, a grandiosidade das homenagens e 

festejos realizados em honra de São Roque demonstram que esse tempo sagrado é o mais 

importante entre todos os eventos que fazem parte do calendário religioso local, contando ainda 

com uma enorme participação popular, que ultrapassa 10 mil pessoas110 somando-se os dias de 

novenário e, principalmente, o da procissão. Considerando que a população do município de 

Nazaré é de 29.122 hab.111, quase um terço participa da festa, já que os dados do gráfico 5.1 

indicam que 88,92% das pessoas presentes no evento religioso são os próprios habitantes do 

local. Essas informações demonstram a dimensão e importância da festa de São Roque para os 

moradores do município de Nazaré e, em certa medida, para pessoas devotas do santo na região. 

                                                 
110 Como não foi possível calcular a quantidade de pessoas que participam da festa, essa informação foi obtida 

junta a Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, Prefeitura Municipal de Nazaré e Polícia Militar da Bahia. As 

observações realizadas entre os anos de 2012 a 2014 confirmam esse dado. 
111 Estimativa do IBGE para o ano de 2013. O Senso Demográfico de 2010 registrou 27.274 hab. Disponível em: 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=292250&idtema=16&search=bahia|nazare|sint

ese-das-informacoes Acesso em 20 jul. 2014. 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=292250&idtema=16&search=bahia|nazare|sintese-das-informacoes
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=292250&idtema=16&search=bahia|nazare|sintese-das-informacoes
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Gráfico 5.1 – Participação na Festa de São Roque 

Nazaré, BA – 2013 
 

 

* Aratuípe, Ilha de Itaparica (Itaparica e Vera Cruz), Jaguaripe, Maragogipe, Muniz Ferreira, Santo Antonio de 

Jesus e Valença. ** Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas. 

Fonte: Pesquisa de campo: aplicação de formulários de perguntas, ago. 2013.  

Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa 

  

Na tentativa de conhecer um pouco melhor quem são os participantes dessa festa religiosa 

foi aplicado um formulário de perguntas durante os seus principais eventos – o novenário, a 

lavagem e a procissão – que ajudou a compreender, de uma forma mais geral, o sentido da festa, 

seus significados e dimensões para os indivíduos que participam do tempo sagrado dedicado a 

São Roque. 

 

 

5.2.1 Perfil sociorreligioso dos participantes da Festa de São Roque em Nazaré 

 

Ao analisar o perfil dos participantes da festa de São Roque, verifica-se que 88,92% são 

do próprio município de Nazaré (ver gráfico 5.1) e, de uma forma geral, a maioria é composta 

por mulheres (59,36%), com idade média entre 21 e 50 anos (63,9%), além de morarem na zona 

urbana, já que apenas 2,87% das pessoas inquiridas são provenientes da zona rural do 

município. O gráfico sobre educação revela que 48,4% terminaram o Ensino Médio e que só 

8,82% estão cursando o Ensino Superior ou terminaram esse nível de ensino. Enquanto 80,48% 

das pessoas entrevistadas declararam que a renda familiar média é de até três salários mínimos 

(gráfico 5.2). 
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2,43%

Município de Nazaré

Municípios Vizinhos*

Outros Municípios**
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Gráfico 5.2 – Perfil dos participantes da Festa de São Roque quanto a sexo, idade, cor, nível 

de ensino e renda familiar média – Nazaré, BA – 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo: aplicação de formulário de perguntas, ago. 2013. Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa 
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Os dados apresentados ajudam a ver as pessoas dentro de seu contexto socioeconômico 

de maneira mais concreta e fazer reflexões sobre sua participação na festa de São Roque. O 

elevado número de mulheres, por exemplo, pode ser percebido visualmente numa rápida 

observação, especialmente nas cerimônias litúrgicas, como as missas do novenário, que 

registrou quase 70% de presença feminina, enquanto que os homens preferem ficar ao redor da 

igreja, circulando na praça e conversando com amigos ou, ainda, nas barracas montadas nas 

proximidades do templo. Como salienta Serra (1999), essa é uma característica comum das 

“festas de largo” na Bahia. No entanto, no momento da procissão, a participação dos homens 

aumenta consideravelmente, pois 47,13% dos inquiridos nesse evento religioso eram do sexo 

masculino. A procissão é uma ocasião que se apresenta de maneira mais descontraída, com 

maior liberdade religiosa, onde se observam práticas devocionais intensas e, ao mesmo tempo, 

momentos de descontração, paradas em bares, reuniões de amigos, etc. Além do mais, esse é o 

tempo mais apreciado da festa, em que todos querem estar presentes. 

Em relação à faixa etária dos participantes da festa, alguns comentários merecem 

destaque. Apesar da maioria ter idade entre 21 e 50 anos, a presença de idosos acima dos 60 

anos e principalmente jovens abaixo de 20 anos é muito representativa. Os avós, pais ou 

parentes fazem questão de levarem seus netos, filhos, sobrinhos, etc., para a festa de São Roque 

e demonstrarem a importância da devoção ao santo, mantendo a tradição religiosa na família, 

como ressalta Nevanilton Lima de Araújo (mar. 2014), “minha devoção a São Roque começou 

através de meus pais, porque eu nasci e cresci vendo eles participando da festa, e eles me 

levavam [...]”. Todas as pessoas inquiridas tinham, no momento da entrevista, mais de 17 anos, 

contudo, a presença de pré-adolescentes e crianças acompanhadas de parentes era visível, o que 

ratifica a renovação e manutenção da tradição religiosa.  

As informações sobre educação demonstram uma defasagem idade/série e, 

consequentemente, um baixo nível de instrução dos entrevistados, pois todos eles têm idade 

superior a 17 anos e 42,78% estão cursando o Ensino Fundamental ou Médio.  Os dados sobre 

as condições econômicas, por sua vez, revelam as dificuldades financeiras da maior parte das 

pessoas entrevistadas, já que apenas 19,52% têm renda familiar média acima de três salários 

mínimos. Esses dados sobre educação e renda quando são associados à ocupação profissional 

traduzem a realidade socioeconômica dos participantes da festa de São Roque, pois 42,53% 

exercem atividade com baixa remuneração como faxineiros, domésticas, pedreiros, serviços 

gerais, comerciários etc., e 11,49% declararam estar desempregados, excluindo os estudantes e 
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donas de casas. Isso quer dizer que mais da metade dessas pessoas enfrentam problemas e 

adversidades cotidianas relacionadas a questões de sustento da família, o que pode explicar sua 

aproximação com entidades divinas como São Roque para “ajudá-las’ com problemas que vão 

além da saúde, estendendo-se a questões financeiras e de trabalho. Isto transparece de modo 

evidente no depoimento abaixo: 

Eu trabalhava em Salvador, depois fui transferida para Santo Antonio de 

Jesus... só que me aconteceu um acidente e eu tive que sair do trabalho [...] aí 

fiquei sem trabalhar. [...] Eu tinha uma amiga, uma senhora que hoje é 

falecida, que falava que eu tinha que conseguir um emprego em Nazaré [...]. 

Aí, ela disse que pediu a São Roque para ajudar. Aí quando era festa de São 

Roque ela dizia: “olha São Roque, ó lá, ajuda Tonha a conseguir um trabalho 

aqui”. Depois ela falou com o diretor do hospital, isso em 1982, e ele: “venha 

amanhã, venha depois....” E nada. Quando foi na festa de São Roque [...] 

depois da festa, dia 18 de agosto, o diretor do hospital mandou um recado para 

mim, que eu fosse trabalhar, nem entrevista eu fiz. Isso foi uma graça, 

entendeu?! [...] Aí, comecei a trabalhar no hospital dia 18 de agosto de 1982 

e lá me aposentei. (Antonia Carmo de Jesus, mar. 2014). 

A festa de São Roque, ainda, é marcada por uma forte participação de pessoas que se 

declaram católicas, no entanto, há uma significativa presença de adeptos de outros sistemas de 

crenças, principalmente das religiões afro-brasileiras, como se observa no gráfico 5.3. 

Gráfico 5.3 – Religião declarada dos participantes da Festa de São Roque 

Nazaré, Bahia – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nenhum inquirido se declarou ateu ou agnóstico. Todos que declararam “sem religião” afirmaram que têm 

crenças religiosas, mas não seguem nenhuma religião institucionalizada. 

Notas: 1,07% dos candomblecistas e 0,27% dos umbandistas afirmaram que também são católicos. Por outro 

lado, 1,34% dos católicos disseram que são, também, adeptos do candomblé. No entanto, considerou-se sua 

primeira opção.  

Fonte: Pesquisa de campo: aplicação de formulário de perguntas, ago. 2013. Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa 
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A participação de católicos, 79,68%, nas festividades em homenagens a São Roque 

confirma a hegemonia da religião durante esse tempo sagrado, ainda que se possa considerar 

certo número de pessoas que se declaram católicas, porém participam de outros sistemas de 

crença. Mas, chama atenção a presença de pessoas das religiões afro-brasileiras, somando-se 

10,69% do total de participantes da festa, pois, apenas 0,60% da população residente em 

Nazaré, segundo o Censo Demográfico do IBGE – 2010, declararam-se candomblecistas e 

umbandistas (ver tabela 5.1).  Aqui vale o raciocínio inverso: deve-se levar em conta que muitos 

adeptos das religiões de matriz africana provavelmente se resguardam de declarar suas 

convicções religiosas aos agentes censitários; de todo modo, a festa “revela” uma 

opção/devoção existente no seio daquela população. 

Tabela 5.1 – Religião da população residente – Ranking decrescente 

Nazaré, Bahia – 2010 

 

Ordem Religião 
População 

(%) 

1 Católica Apostólica Romana 61,17 

2 Evangélicas 16,04 

3 Sem religião 15,92 

4 Outras religiosidades cristãs 2,55 

5 Espírita 2,35 

6 Testemunhas de Jeová 1,23 

7 Candomblé 0,44 

8 Umbanda  0,16 

9 Novas religiões orientais 0,04 

10 Não sabe 0,04 

11 Católica Ortodoxa 0,04 

12 Não determinada e múltiplo pertencimento 0,03 

Nota: A população de residentes em Nazaré no ano de 2010 era de 27.274 habitantes. Só foram registradas na tabela as 

religiões declaradas pela população. 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. Os dados são da Amostra. A tabela foi gerada a partir do SIDRA. Disponível 

em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=cd&o=13&i=P&c=2094 Acesso em: 30 jul. 2014. 

É interessante observar, ainda, a multiplicidade de crenças existentes nesse tempo 

sagrado, especialmente na procissão de São Roque, que assinala, além de católicos e adeptos 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=cd&o=13&i=P&c=2094
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de religiões afro-brasileiras, a participação de espíritas, pessoas sem religião e, inclusive, 

evangélicos112. O Padre Gonçalo tece alguns comentários a esse respeito: 

Quem mora em Nazaré tem devoção a São Roque! É muito difícil uma pessoa 

que more em Nazaré que não tenha devoção a São Roque [...]. Eu estava um 

dia na procissão e encontrei uma pessoa espírita [...] e eu disse assim: “você 

que não é católico... você é espírita... o que você está fazendo na procissão de 

São Roque? Ele disse: “eu vou tocar no andor de São Roque... porque a energia 

que sai dali ninguém consegue explicar”. Mesmo sendo espírita, que não tem 

ligação nenhuma com a Igreja Católica ele me disse isso e ele disse que desde 

pequeno que a mãe leva ele para a procissão. [...] Até os evangélicos que são 

mais resistentes a essa coisa... vão para a procissão. Olhe, tem alguns pastores 

que nesse dia tiram os protestante da cidade, fazem retiro [...]. Tem alguns que 

se ficarem na cidade, automaticamente é atraído por causa da multidão e eles 

vão atrás. Conheço alguns que eles ficaram na cidade e quando viu a procissão 

foi atrás de São Roque, carregou e andor e tudo... no outro dia já era 

protestante de novo. [...] As pessoas das religiões de matrizes africanas então, 

é uma multidão, sempre estão presentes... porque São Roque é associado a 

Obaluaê, um orixá que eles respeitam muito. (Pe. Gonçalo Marinho dos 

Santos, fev. 2014). 

No município de Nazaré, 15,92% da população residente se declara sem religião (ver 

tabela 5.1), ficando acima de média do Brasil (8,04%) e do Estado da Bahia (12,05%), mas, 

desse total, apenas 0,06% afirmam ser ateus, o que quer dizer que sua opção é por uma não 

adesão à religião institucionalizada, mantendo práticas de crenças ocasionais que atendem suas 

demandas espirituais. O dado confirma conjecturas do estudo de caso levado a cabo nesta tese. 

Entre os inquiridos durante a festa de São Roque, 4,28% disseram não ter religião, mas que 

acreditam em Deus e em divindades como São Roque e/ou Obaluaê, sendo que 3,48% desse 

grupo de pessoas afirmaram que realizam alguma prática religiosa em homenagem ao santo ou 

ao orixá. 

A heterogeneidade nas formas de participação e de crenças é uma das principais 

características da festa de São Roque, constituindo-se no principal evento religioso para a 

população do município de Nazaré. Mas quais os seus significados e representações? Por que 

essa festa tem tanta importância para os moradores locais? Como sistemas de crenças diferentes 

se cruzam nessa festa? 

 

 

                                                 
112 Notou-se a presença de muitos evangélicos, mas a maioria se negou a responder o formulário de perguntas. 

Aqueles que responderam estavam na procissão de São Roque e afirmaram que foram por curiosidade apenas. 
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5.2.2 A Tradição de uma Festa: significados e representações 

 

A festa de São Roque teve início a partir de uma promessa feita pela população nazarena 

quando foi acometida por uma epidemia que ganhou proporções desmedidas, atingindo grande 

parte de seus habitantes, sendo que muitos deles faleceram. No período da festa de São Roque 

é comum ouvir essa história entre grupos de amigos, nas conversas entre pessoas idosas e mais 

jovens e, muitas vezes, durante as missas do novenário que antecedem o dia principal da festa 

em momentos de reflexões feitos pelos sacerdotes que presidem os atos litúrgicos.  

Todos os moradores que foram entrevistados durante a pesquisa narraram esse episódio 

demonstrando que, como afirma Thompson (1998), a transmissão oral, narrativas e anedotas 

são, em grande parte, responsáveis em perpetuar uma tradição. No entanto, as histórias não são 

sempre as mesmas, existem variações e a principal delas diz respeito ao tipo de epidemia que 

atingiu a cidade. A maior parte das pessoas entrevistas se referiam em seus discursos à 

“peste”113, como a senhora Palmeira, atualmente com 92 anos: “há muitos anos atrás Nazaré foi 

atingida por uma peste e muita gente morreu por causa dessa peste. [...] Aí São Roque livrou a 

cidade da peste e o povo todo agradece a ele por isso [...]” (Maria Anita da Silva Palmeira, ago. 

2012). Já o professor Lamartine Augusto, 81 anos, foi mais específico em seu depoimento: “a 

devoção a São Roque começou em 1855 quando Nazaré e a região foi assolada pela cólera 

morbo, uma epidemia que vitimou, só em Nazaré, mais de 2 mil pessoas [...]” (Lamartine 

Augusto de Souza Vieira, ago. 2012).  

De acordo com a literatura pesquisada (BRANDÃO, 1998; DAVID, 1996; TAVARES, 

2008) foi a epidemia do cólera morbos (Cholera morbus114) que assolou a Bahia e grande parte 

das cidades do Recôncavo como Cachoeira, Santo Amaro e Nazaré, entre os anos de 1855-

1856. Segundo Almeida (2011), que utilizou como fonte de pesquisa as informações veiculadas 

na imprensa generalista portuguesa da segunda metade do século XIX, essa epidemia se 

espalhou por toda a Europa, Canadá, Estados Unidos e Ilhas Caribenhas em 1853, chegando ao 

                                                 
113 As pessoas entrevistadas que falaram da “peste”, referiram-se a ela de uma maneira muito geral, sem especificar 

a doença, alguns se referiram à peste bubônica e outros à varíola.  
114 A expressão Cholera morbus “designa o cólera propriamente dito, mas também outras doenças gastrointestinais 

epidêmicas que se lhe assemelham. O estado atual dos conhecimentos identifica o cólera como causado pela 

bactéria Vibrio cholerae (identificado por Robert Koch em 1883). A sua transmissão faz-se por meio de água ou 

alimentos contaminados. Os primeiros sintomas são fortes diarreias, seguidos de desidratação, febre altas, vômitos, 

dores abdominais. Nos casos mais graves esses sintomas seguem-se a queda de temperatura corporal e morte.” 

(ALMEIDA, 2011, p. 1061).  
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Brasil em 1855. Não se sabe com certeza como o cólera ingressou na Bahia, mas “desconfia-se 

que ele houvesse chegado pelo porto, à bordo de algum navio estrangeiro ou mesmo nacional” 

(DAVID, 1996, p.47), deflagrando a doença a partir de Salvador. 

As pesquisas realizadas por David (1996) indicam que o cólera morbos possivelmente foi 

trazido pelo brigue inglês Mercury, em maio de 1855 ou, ainda, a bordo de uma embarcação 

vinda da Província do Pará para a Bahia em julho desse mesmo ano, no navio Imperatriz. No 

entanto, segundo o autor, os primeiros registros da doença em Salvador são de julho de 1855, 

o que levou muitos historiadores a se inclinarem em direção da segunda versão para explicarem 

o início da epidemia na Bahia. 

De uma maneira geral, nesse período, os portos brasileiros eram os principais locais de 

entrada e circulação das mercadorias do país e de outras partes do mundo, constituindo-se, 

também, porta de entrada de muitas enfermidades, visto sua insalubridade e das embarcações 

que circulavam por eles. Certamente, a intensa relação de Salvador com o Recôncavo, que se 

fazia, principalmente, pela Baía de Todos os Santos e rios navegáveis como o Jaguaripe, fez 

com que o cólera chegasse a Nazaré, e as péssimas condições sanitárias da cidade facilitaram 

para que a epidemia atingisse grande parte de sua população, especialmente os mais pobres. 

O agente patogênico do cólera morbos é a bactéria Vibrio Cholerae, que só foi descoberto 

em 1883 por Robert Koch, possibilitando seu isolamento e, assim, tratamentos mais eficazes 

para a doença (ALMEIDA, 2011). Desse modo, em meados do século XIX as medidas 

utilizadas para o tratamento da enfermidade eram variadas e ineficazes, sendo que “a medicina 

baiana teve, entre 1855-56, de combater uma doença praticamente desconhecida, que resistia a 

toda espécie de tratamento empregado”, além do que os médicos da época contavam “com a 

desconfiança do povo que muitas vezes preferia acreditar no poder preventivo e de cura da 

religião” (DAVID, 1996, p. 75 – grifo nosso). 

A Igreja Católica no Brasil, representada por sua autoridade maior, o Arcebispo de São 

Salvador da Bahia, Dom Romualdo Antônio de Seixas (1827-1860), atribuía a Deus, como 

forma de castigo pelos inúmeros pecados cometidos pelo ser humano, a dificuldade da ciência 

médica em identificar as causas da doença e as formas de como tratá-la, instigando a população 

a se aproximar mais da Igreja e refletir sobre seus valores religiosos sem, no entanto, se 

descuidar das orientações da medicina: “sem despresar (sic) as providentes medidas sanitárias 

(...) empreguemos o nosso maior cuidado e vigilância na higiene da moral, ou na limpesa (sic) 

das maculas da consciência” (SEIXAS, 1839-1858  apud DAVID, 1996, p. 89). O discurso do 
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arcebispo primaz do Brasil sobre a epidemia na Bahia conciliava os conhecimentos científicos 

da medicina com os suas interpretações religiosas, conferindo maior importância a esse último 

elemento: 

Na terapêutica espiritual do arcebispo, a moral e a fé eram ingredientes 

fundamentais para combater a epidemia, pois, apesar de sua implacável 

punição, Deus poderia perdoar os pecadores, “suspender o castigo” e salvá-

los. Bastava que estes se arrependessem e implorassem a “misericórdia” 

divina através de preces públicas, procissões e demais manifestações de fé. 

(DAVID, 1996, p. 89). 

Considerando o contexto da Igreja Católica em meados do século XIX115, o discurso de 

Dom Romualdo Antônio de Seixas preconiza o momento das reformas católicas empreendidas 

no Brasil na tentativa de afirmar uma presença mais efetiva da Igreja dentro da sociedade, o 

que se constitui em um dos seus componentes de territorialidade. Esse período coincide, ainda, 

com o início do processo de “romanização” que buscava moldar o catolicismo brasileiro de 

acordo com as orientações da Santa Sé Romana, ou seja, de acordo com o modelo da religião 

institucionalizada, ressaltando a importância dos sacramentos e das autoridades eclesiásticas. 

Sem um tratamento adequado e, muitas vezes, sem assistência médica nenhuma, a 

epidemia do cólera acometia rapidamente a população mais pobre, especialmente os mestiços, 

negros e escravos, que vivam em péssimas condições de salubridade, favorecendo sua 

vitimização e a proliferação da doença. Assim, grande parte da população viu, de fato, a religião 

como solução para esse grande problema, concentrando-se nas igrejas para participarem de 

missas, orações e súplicas (DAVID, 1996). Mas, entre essas práticas religiosas “oficiais”, não 

se deixou de lado o caráter popular da religiosidade baiana, como a devoção aos santos e 

práticas de influências de outras crenças.  

A população de Nazaré, por exemplo, que foi atingida pela epidemia, e aqueles que 

tinham medo dela, se reuniam nas igrejas da cidade para suplicarem o fim da doença, mas 

recorreram, também, a curandeiros e rezadores que foram influenciados por saberes populares 

de ameríndios e, principalmente, de africanos. Essa, inclusive, era uma prática bastante comum 

no Recôncavo da Bahia, como atesta Santos (2013, p.147-148): 

Muitas pessoas acometidas de alguma doença procuravam se tratar com 

diversas práticas de cura, cujos saberes eram oficiados por muitos curandeiros 

e curandeiras. Era habitual se servirem de folhas, ervas, raízes, chás, 

beberagens, garrafadas e/ou uma reza, uma oração e promessas para cortar o 

mal. Cada uma dessas “receitas” era constantemente socializada entre pessoas 

                                                 
115 Discussão empreendida no Capítulo 3. 
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de diversas camadas sociais [...]. Em pleno século XX, diversas práticas de 

cura ainda disputavam espaços nas cidades, vilas e povoados do Recôncavo 

Sul da Bahia.  

Além de utilizar as práticas de cura popular, os moradores de Nazaré apelaram para São 

Roque para interceder sobre a cidade e acabar de vez com a epidemia do cólera, ou da “peste”, 

como foi difundido entre a população – como não se sabia ao certo que doença específica atingia 

os habitantes da cidade e região, a epidemia foi definida desse modo –, permanecendo nas 

narrativas e histórias veiculadas de geração para geração. Segundo o Senhor Roque Rodrigues 

Ramos, professor aposentado que se interessa pelas histórias de Nazaré,  

[...] quando a peste atingiu a região, a cidade de Nazaré foi a mais afetada, 

pois era a vila mais habitada. [...] Nesse período [...] uma imagem de São 

Roque foi trazida para Nazaré [...] aí botaram na Igreja do Camamu [Capela 

de Nossa Senhora de Nazaré] e vamos rezar, vamos pedi... Então as pessoas 

botavam os doentes na porta da igreja, vamos pedi a Deus, vamos pedi a São 

Roque... uns ficaram bons, outros morreram. Mas segundo a lenda, salvou 

mais que morreram [risos]. [...] Mas sabe o que eles utilizavam como remédio? 

A água do fumo de corda e erva de Santa Maria, uma ervazinha que dá no 

mato sabe?! [...] Isso é coisa dos africanos que vieram como escravos trabalhar 

aqui, eles eram ricos nesses saberes. [...] Eles usavam essas ervas e faziam 

promessas a São Roque. Eles acreditavam na interseção de São Roque para 

curar aquele mal; aí, dizimou, acabou a peste. Daí, começou a procissão que 

acontece até hoje. (Roque Rodrigues Ramos, ago. 2013). 

O depoimento aponta para a relação entre práticas de crenças e culturas religiosas 

diferentes na tentativa de acabar ou minimizar os efeitos devastadores da “peste” e, também, 

levanta um dado importante: a crença popular em São Roque como protetor contra as doenças 

é tão forte que trouxeram uma imagem do santo de outro lugar para realização de pedidos, 

súplicas e uma grande procissão. Mas, de onde veio essa imagem? A professora aposentada, 

Alcina Margarida Almeida Tupinambá, afirma que a imagem foi trazida de uma cidade vizinha, 

São Roque do Paraguaçu:  

Quando teve a peste aqui em Nazaré, foram buscar a imagem de São Roque 

em São Roque do Paraguaçu, uma cidade aqui da região, e rodaram toda a 

cidade e aí... sanou, debelou essa peste, com a ajuda de São Roque e dessa 

procissão, que foi assim... uma promessa. A procissão percorreu todas as ruas, 

no ano seguinte, não sei se foi uma doação..., alguém trouxe essa imagem de 

São Roque que está aí, e a procissão, até hoje, é com ela. (Alcina Margarida 

Almeida Tupinambá, ago. 2012) 

Augusto (1999) confirma essa história, já que, segundo ele, a primeira procissão de São 

Roque realizada em Nazaré foi com uma imagem trazida da região do Paraguaçu em 1855, que 

percorreu todas as ruas da cidade, mas foi Ernesto Xavier de Assis, fundador, em 1849, do 

jornal “O Eco Nazareno”, que conseguiu, depois da primeira procissão, através de uma 
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subscrição popular, a aquisição da imagem do santo que, até os dias atuais, peregrina em 

procissão por todos os bairros da cidade no dia 16 de agosto, recebendo diversas homenagens 

do povo.  

Muito provavelmente essa primeira procissão não ocorreu exatamente no mês de agosto, 

muito menos no dia 16, como alguns depoentes afirmaram. Dois aspectos colocam em dúvida 

essa tese: i) os primeiros registros do cólera em Salvador são de julho de 1855 – esse fato leva 

à reflexão de que a doença pode até ter atingido Nazaré em agosto de 1855 pelas intensas 

relações fluviomarítimas existentes entre essas duas cidades, mas levaria um certo tempo para 

ela ganhar a dimensão de calamidade; ii)  e a cidade de Nazaré não tinha nenhuma imagem de 

São Roque – tendo em vista a religiosidade popular e levando-se em consideração que o cólera 

atingiu muitas cidades do Recôncavo da Bahia, seria impensado ceder a imagem de um santo 

protetor contra a peste para outra localidade exatamente no seu dia, 16 de agosto. No entanto, 

todas as informações analisadas sobre esse tema indicam que a primeira procissão em Nazaré 

aconteceu, de fato, em 1855 e as homenagens ocorrem no mês de agosto porque esse é o tempo 

sagrado designado pela Igreja Católica para se homenagear São Roque. 

O mais importante, no entanto, é que os festejos em honra a São Roque tornaram-se uma 

tradição da cidade de Nazaré, onde ocorre há mais de 150 anos, e que a devoção ao santo se 

iniciou a partir de uma promessa narrada em verso e prosa por seus moradores: “se a população 

nazarena fosse livrada do mal – da peste – todos os anos seria realizada uma procissão em sua 

homenagem, sinalizando a gratidão e fé do povo pela cura da doença que assolou a cidade em 

meados do século XIX e vitimou milhares de pessoas”. Nesse contexto, a promessa é uma 

prática religiosa que merece ser discutida com maior profundidade. 

Sanchis (1992) assevera que “a promessa é a relação estabelecida entre a condição 

humana concreta e um invólucro de santidade que a rodeia”, fazendo parte “de uma visão do 

mundo dentro da qual constitui um modo de comunicação essencial” e, dessa maneira, “ela 

aproxima-se do sacrifício, ao mesmo tempo que se insere no quadro de uma economia, a da 

troca.” A prática da promessa faz parte do universo sociorreligioso e cultural da vivência da 

religiosidade popular de grande parte do povo brasileiro, indicando uma relação direta do 

indivíduo ou grupo social com um santo ou divindade através de um pacto, isto é, de um acordo, 

sem a necessária intervenção de um oficial da religião institucionalizada. 

Assim, a prática da promessa é uma espécie de negociação estabelecida entre uma 

entidade superior, transcendental, com o homem terreno, se caracteriza por uma relação de 
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troca. Para Rosendahl (1999) essa prática pode ser classificada em duas principais modalidades 

de relações: relação de aliança e relação contratual. Na relação de aliança o devoto deve prestar 

um culto ao seu santo padrinho de modo regular; o santo, por sua vez, deve proteger o seu 

devoto nesta vida e facilitar seu acesso à vida eterna. Na relação contratual o devoto estabelece 

um contrato com seu santo, a fim de obter uma graça, quando o pedido é atendido significa que 

o santo cumpriu sua parte do contrato, cabendo ao fiel cumprir com a sua, ou seja, pagar a 

promessa; existe, ainda, a possibilidade de o fiel cumprir sua parte antes do santo cumprir a sua 

e, dessa forma, é o santo quem fica na posição de devedor.  

A prática religiosa de fazer e pagar promessas, geralmente, se caracteriza a partir da 

relação individual e pessoal do fiel com o santo. Mas, como explica Claval (2008), as práticas 

religiosas, incluindo-se aí as promessas, também podem ser coletivas, especialmente quando se 

trata da formação religiosa dos indivíduos, de suas experiências comunitárias compartilhadas 

ou quando são organizadas por alguma instituição religiosa. 

Esse foi o caso da realidade de Nazaré em meados do século XIX: uma promessa coletiva. 

Pode-se fazer essa afirmativa com base nos aspectos levantados por Claval (2008) para explicar 

as práticas religiosas coletivas e também a partir do contexto sociorreligioso da época, pois a 

formação religiosa da população daquele período era muito influenciada pelo catolicismo, que 

tinha, ainda, um forte caráter popular de devoção aos santos116; a epidemia do cólera 

atormentava toda a população da cidade, que, por sua vez, compartilhavam experiências 

religiosas no intuito de diminuir as aflições117; além disso, vários eventos foram organizados 

pela Igreja Católica como procissões, missas e atos litúrgicos suplicando a cura para a doença 

que martirizava a cidade118. 

Essa promessa coletiva baseou-se, simbolicamente, em uma “negociação” da comunidade 

nazarena com São Roque, fundamentada na relação de aliança e contratual, como explica 

Rosendahl (1999), pois foi estabelecido um “contrato” com o santo para a obtenção da graça – 

a cura contra a peste – ao mesmo tempo em que se estabeleceu uma “aliança” de continuidade 

da proteção à cidade mantendo-se as homenagens à entidade religiosa de forma regular.  

É importante deixar claro, também, que as homenagens em honra a São Roque são 

realizadas, dentro do universo simbólico-cultural da religiosidade popular, a partir de práticas 

                                                 
116 Ver, por exemplo: Oliveira (1972); Vainfas e Souza (2002). 
117 Ver: Anjos (2007) e Silva (2004). 
118 Ibidem. 
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afro-católicas, considerando as influências das religiões afro-brasileiras no catolicismo 

moldado no país. Os descendentes dos africanos em Nazaré, em sua grande maioria escravos, 

vivenciaram, de forma até mais forte pelas suas péssimas condições de vida, as consequências 

daquela epidemia e utilizaram saberes tradicionais de suas culturas e crenças, mesmo com as 

proibições e restrições impostos a eles naquele período, para tentar amenizar os problemas 

ocasionados pela doença, coadunando-os à devoção a São Roque. 

O Babalorixá Raimundo Gilberto de Pinho (Pai Mundinho), fala da importância dos 

saberes de cura popular dos afro-brasileiros e da intervenção de São Roque para ajudar a findar 

com a “peste” em Nazaré: 

A epidemia aqui em Nazaré tava matando muita gente [...]. Aí foi quando 

começaram... os bruxos, porque chamam a gente de bruxos, foi que 

começaram a utilizar folhas para dizimar essa peste [...]. Nós sabemos curar 

com folhas, fazer remédios [...] é tudo retirado da natureza [...].  Mas quem 

acabou com a doença mesmo foi São Roque, que pra gente é Obaluaê... o amor 

e afinidade com São Roque é tão grande que a gente do candomblé, quando 

vê São Roque passar, dá crises de choro, pelo amor que temos por ele, por ele 

abraçar toda essa epidemia, que tenho certeza que seria capaz de acabar como 

o município, porque faltava tecnologia, faltava a ciência, porque hoje a ciência 

tem a vacina que antecipa a doença, mas antigamente não tinha. (Raimundo 

Gilberto de Pinho, ago. 2013). 

Esse depoimento corrobora com as informações de Roque Rodrigues Ramos, citado 

anteriormente, no que diz respeito à participação da população afro-brasileira no episódio da 

epidemia que atingiu Nazaré em meados do século XIX, indicando a aproximação de práticas 

de crenças religiosas do universo afro-católico e que são comuns na religiosidade popular do 

Recôncavo da Bahia. 

Pai Mundinho ainda cita em seu depoimento a aproximação e/ou relação entre o santo 

católico São Roque e o Orixá Obaluaê, entidades religiosas transcendentais que permeiam o 

imaginário religioso afro-católico, simbolizando, entre outras representações, a luta e proteção 

contra as epidemias, pestes e doenças contagiosas. Da mesma forma, o Padre Gonçalo Marinho 

dos Santos (fev. 2014) reconhece essa aproximação:  

Em Nazaré não há uma separação rígida entre as religiões de matrizes 

africanas e a religião católica. [...] Se, por exemplo, eu for católico e for 

do candomblé... isso é uma coisa normal na cidade [...]. Eu sou padre, meu 

referencial religioso é Jesus. Mas não nego minha cultura, eu respeito a cultura 

de meu povo. Eu sei que o santo católico São Roque é o velho Omolu ou 

Obaluaê no candomblé, o orixá da terra [...]. Tanto São Roque quanto 

Obaluaê nos defendem das doenças, da peste... é como se fossem um 

escudo de proteção. 
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Essas divindades, São Roque e Obaluaê, estão associadas às lutas contra as enfermidades 

que afligem os seres humanos, e as histórias que as envolvem ajudam a difundir essa ideia no 

imaginário da religiosidade popular, dando significados simbólico-culturais aos cultos, rituais, 

devoções e práticas religiosas que se materializam em reverências e homenagens prestadas ao 

santo católico e ao orixá africano nos diferentes espaços de crenças da cidade de Nazaré.  

 

 

5.2.3 Religiosidade Popular na Festa de São Roque: entre o catolicismo e as religiosidades 

afro-brasileiras 

 

A religiosidade popular em Nazaré, assim como em muitas outras cidades do Recôncavo 

da Bahia, foi bastante inspirada pelo catolicismo, mas também recebeu fortes influências das 

religiões afro-brasileiras. É comum, por exemplo, em um culto doméstico, para expressar 

devoção a um santo católico, se fazer rezas, ladainhas, orações, etc., inclusive sem a presença 

de um padre, porém, muitas vezes, se destacam ritos e práticas que se aproximam do candomblé 

ou da umbanda que também não necessitam de uma ialorixá ou babalorixá. Essas práticas são 

expressões religiosas relativamente espontâneas que ocorrem de acordo com o conhecimento, 

cultura e necessidades daqueles que as promovem. 

Minha mãe sempre teve devoção a São Cosme e São Damião e todo ano ela 

faz o caruru em homenagem aos santos. Tem até um samba de roda [...]. Mas 

nesse caruru tem algumas coisas que são do candomblé [...]. Olhe, na verdade 

não existe caruru de Cosme e Damião católico... essa festa pertence as 

religiões de matrizes africanas... mas, nós católicos damos um jeitinho e 

dizemos que é para os santos católicos. O caruru pertence a Ibêji, que são 

dois orixás crianças, são gêmeos... aí nós associamos a São Cosme e Damião, 

porque também são gêmeos. Mainha faz até um ritual parecido com o do 

candomblé, porque ela coloca a comida no pé do santo, depois, leva para o 

mato e lá faz seus pedidos... até hoje ela ainda faz isso, que é para agradecer, 

mas é como se fosse uma oferenda. Para ela, esse ritual é para Cosme e 

Damião, mas eu sei, na minha essência, que não é para eles, mas eu tenho que 

respeitar a cultura de minha mãe. [...] Ela sempre faz o caruru em setembro e 

eu tenho uma irmã que já faz o de Santa Barbara, que é no dia 4 de dezembro. 

Agora, ninguém diga para mainha que ela é do candomblé, ela não aceita! 

Aquela festa ali, pra ela, é católica [...]. O caruru de São Cosme e Damião 

ninguém vem pra cá dizer que é do candomblé, dizer que mainha é 

macumbeira, pois mainha não aceita! Ela é católica apostólica romana. 

(Pe. Gonçalo Marinho dos Santos, fev. 2014).  

As práticas da religiosidade popular expressam a relação direta do homem com o sagrado, 

independentemente do sistema de crença a qual ele esteja vinculado ou, até mesmo, sem 
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pertencer a uma religião. Assim, essas práticas são realizadas e vividas sem a necessária 

participação ou intermediação da religião institucionalizada, representando conteúdos da 

religiosidade do povo que são expostos nos rituais e gestos, individuais e/ou coletivos, que 

demonstram sua relação com o sagrado. A festa de São Roque em Nazaré é um tempo sagrado 

onde essas práticas da religiosidade popular aparecem em suas dimensões espacial, simbólica 

e material, revelando, ainda, relações entre sistemas de crenças diferentes e as estratégias da 

territorialidade da Igreja Católica para continuar como força hegemônica dessa relação. 

O mês de agosto em Nazaré, principalmente entre os dias 07 e 16, são realizadas diversas 

homenagens a São Roque como forma de gratidão pela graça que a população da cidade 

alcançou por interseção do santo, livrando-os da “peste”. Essa é uma verdade implícita no 

imaginário simbólico-religioso dos nazarenos há mais de 150 anos, o que rende agradecimentos 

e novos pedidos de proteção e súplicas por curas milagrosas ou resolução de outros problemas 

diversos. Ao mesmo tempo, também são realizados rituais singulares das religiões afro-

brasileiras em homenagem ao orixá Obaluaê que coincidem com as festividades católicas e/ou 

se estendem durante o mês de agosto. 

 Para compreender os significados simbólico-culturais e religiosos dessas divindades é 

necessário fazer um breve mergulho nas histórias, mitos e lendas que envolvem São Roque e 

Obaluaê, tentando, dessa maneira, decifrar as representações e importância dessas entidades no 

imaginário da religiosidade popular do povo nazareno. 

 

 

5.2.3.1 São Roque no imaginário simbólico-religioso  

 

São Roque é um popular santo católico venerado pelo seu poder contra as epidemias. Em 

todo o mundo, o povo cristão católico rende homenagens e devoções ao santo pelas histórias e 

lendas que estão associadas a sua vida, como o abandono de seus bens materiais, cuidados aos 

doentes e necessitados, além da sofrida peregrinação da França para a Itália que deixaram 

marcas de dor e sofrimento em seu corpo. A mais conhecida representação simbólica de São 

Roque apresenta uma imagem de um peregrino segurando um cajado e mostrando um ferimento 

em sua coxa, acompanhado de um cachorro que lhe oferece um pedaço de pão (figura 5.4). 
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Figura 5.4 – Imagem de São Roque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Prefeitura Municipal de Nazaré/Roque Medeiros, sem data. 

No imaginário simbólico-religioso dos devotos de São Roque, entre outros santos, é 

fundamental que a imagem represente suas ações, sofrimentos e/ou poderes sagrados, 

lembrando aos fiéis suas virtudes. Dessa forma, as imagens dos santos devem representar os 

significados conferidos a eles, sem importar muito os materiais utilizados para sua confecção 

ou qualidade estética, como afirma Londoño (2000, p. 55), 

As imagens são esculpidas ou pintadas seguindo padrões que respondem ao 

interesse de fixar e difundir a devoção. O que atrai o devoto não é a qualidade 

estética da imagem ou mesmo seus traços. Aos devotos interessa que a 

representação corresponda ao que a tradição foi convencionando como 

referencial e eles esperam do santo. O que importa é manter um referencial da 

hagiografia definido historicamente, que adotou traços, signos ou motivos 

que, pelas suas características, passaram a ser considerados distintivos na 

biografia do santo, sendo aceitos e consagrados pela tradição.  
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A imagem de São Roque, pelo menos a que é mais difundida no mundo, parece 

corresponder muito bem ao referencial das histórias, lendas e tradições que fizeram parte de sua 

vida, transmitindo aos devotos o que “eles esperam do santo”, ou seja, seu poder de cura e 

proteção contra as enfermidades. Para compreender essa relação de São Roque com os fiéis que 

o veneram, é necessário recorrer, resumidamente, à sua história de vida119.  

Segundo Brustoloni (1992), São Roque, em sua vida terrena, nasceu no seio de uma 

família rica e muito católica no final do século XIII, por volta de 1295, na cidade francesa de 

Montpellier, e morreu, provavelmente, no dia 16 de agosto de 1327, com 32 anos. Seu pai, Jean 

Rogg, governador da cidade, lhe concedeu uma educação extremamente religiosa. De acordo 

com o autor citado, baseado em informações do biógrafo Monsenhor Hermenegildo Fusaro, 

Roque estudou na escola dos padres dominicanos e cursou a Faculdade de Medicina de 

Montpellier. Depois da morte de seus pais, Roque decide abandonar tudo, riqueza, estudo e 

poder, renunciando o título de governador em favor de seu tio, e peregrina em penitência, em 

1315, para Roma, centro de irradiação do cristianismo, apesar de que, entre 1309 a 1377, a sede 

papal foi estabelecida em Avignon (França), por questões políticas que envolveram a Santa Sé, 

a Itália e a França. Além da crise política, a Europa do século XIV, especialmente a Itália, 

enfrentou a temível peste bubônica, chamada no período de “peste negra”.  

É diante desse cenário que Roque inicia sua caminhada religiosa em direção à Roma. 

Antes de chegar ao seu destino, ele parou várias vezes em locais de meditação de peregrinos 

cristãos, chegando a Aquapendente, uma cidade italiana assolada pela peste. Roque se ofereceu 

para cuidar dos doentes utilizando seus conhecimentos de medicina e palavras de conforto 

espiritual, ajudando a restabelecer a saúde local. Em seguida, dirigiu-se a outras cidades da 

Itália onde a doença estava presente, como Cesane e Rimini, prestando assistência incansável 

aos necessitados. As notícias de seu trabalho no cuidado com os empestados já tinha 

repercussão em Roma e, ao chegar à cidade, que também estava acometida pela epidemia, 

                                                 
119 Para aprofundar o tema, ver: Brustoloni (1992) e Ribeiro (2006). A bibliografia consultada revela que existem 

poucos documentos históricos confiáveis sobre a vida de São Roque, especialmente porque a primeira pesquisa 

que compilou informações para sua bibliografia foi realizada entre os anos de 1420 e 1430, quase um século depois 

de sua morte, o que dificultou os trabalhos. Nesse sentido, existem algumas versões diferentes para a temática. 

Romita (1955 apud Ribeiro 2006), por exemplo, informa que a Enciclopedia Cattolica, volume X, contextualiza 

a história de São Roque entre 1345 e 1377, asseverando, ainda, que sua prisão ocorreu em Angera, uma cidade 

italiana próximo de Milão e não em Montpellier. No entanto, o breve resumo sobre a vida do santo que segue o 

texto fundamenta-se em Brustoloni (1992) e Ribeiro (2006), pois foi a bibliografia a que, dentro das possibilidades 

da pesquisa, se teve acesso. Além disso, a vida de São Roque não é objeto principal da investigação, interessando 

mais as representações simbólico-culturais que estão associadas a ela e seus reflexos nas práticas da religiosidade 

popular. A mitologia afro-brasileira de Obaluaê, por sua vez, representa outro campo de complexidade associada 

ao santo/orixá, conforme o próxima seção. 



258 

 

juntou-se a enfermeiros e médicos, atendendo aos doentes nos hospitais e bairros pobres da 

cidade, assistindo, ainda, um cardeal que estava com a peste negra. Depois de três anos em 

Roma, Roque resolveu voltar para Montpellier e, ainda na Itália, na cidade de Piacenza, outro 

local que sofria com calamidade, foi atingido pela doença que ajudava a curar. Ele se afastou 

de todos, refugiou-se em uma cabana abandonada e foi, segundo a lenda, socorrido por um 

cachorro que todos os dias trazia-lhe pão, além de lamber suas feridas provocadas pela 

enfermidade. Depois de se recuperar, o peregrino segue seu caminho em direção à sua cidade 

natal sem, no entanto, deixar de cuidar dos doentes que encontrava em sua jornada. 

(BRUSTOLONI, 1992; RIBEIRO, 2006). 

Sem se identificar, Roque chegou a Montpellier em 1322, que estava em guerra civil, 

sendo preso como um invasor ou espião e passou cinco anos na carceragem, morrendo em 1327. 

Mas a população não se inquietou até saber quem era o preso misterioso, que foi reconhecido 

como o filho do ex-governador e como o peregrino que cuidava dos doentes. Seu sepultamento 

foi realizado com muitas homenagens e, logo depois, foi glorificado como São Roque pelo 

povo, sendo que seu túmulo se transformou em local de peregrinação e, posteriormente suas 

relíquias foram levadas para Veneza (Itália), instaladas na Igreja de San Rocco. Porém, a Igreja 

Católica Romana só reconheceu o culto imemorial a São Roque três séculos depois de sua 

morte, em 163, no pontificado do Papa Urbano VIII (BRUSTELONI, 1992).  

De Acordo com Ribeiro (2006, p. 211), em 1505, numa edição do Missal Romano em 

Veneza, “aparece o ritual da missa de São Roque”, contudo, o “ofício e missa em seu louvor 

foram concedidos oficialmente pela sagrada congregação dos ritos em 1629” e o seu nome só 

vai aparecer no Martirológico Romano em 1678, conferindo o dia 16 de agosto para festa em 

sua honra. Essas ações da Igreja institucionalizaram o santo que já era muito popular entre os 

católicos. 

Os devotos de São Roque se identificam com sua história e com a representação simbólica 

de sua imagem, invocando o santo pelos seus milagres de cura, como a convicta católica Dona 

Antonia:  

Eu tenho uma devoção muito grande por São Roque, pois ele é o defensor da 

peste, das doenças... e eu já alcancei muitas graças. [...] Minha mãe, mesmo, 

foi acometida de um câncer, vai fazer cinco anos, e eu implorei muito a Deus 

e a São Roque e minha mãe está aí, CURADA, com 84 anos, não ficou com 

problema nenhum, nenhum... Então, são testemunhos que a gente tem que dá 

em agradecimento, pedindo sempre proteção a São Roque, sempre. (Antonia 

Carmo de Jesus, mar. 2014). 
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A devoção pelo santo não abrange apenas os católicos. Dona Joanita Oliveira de Brito, 

que se declara “profana”, ou seja, do Candomblé, explica sua devoção a São Roque como um 

sinal de respeito e admiração por tudo aquilo que ele significa e o tem como exemplo de vida: 

A minha devoção é por São Roque, sempre foi [...]. Essa devoção vem de 

muitos anos, porque ele deixou a riqueza para cuidar dos doentes. São Roque 

é milagroso, curou muita gente e cada qual que tem fé nele respeita o dia 16 

de agosto [...]. Ele foi o médico dos doentes e acompanhou os enfermos, 

cuidou das pessoas doentes... é porque quando ele veio tinha a peste bubônica, 

onde ele ia tinha gente com a peste. [...] Devido a seus milagres ele fez com 

que a peste acabasse, daí as pessoas passaram a respeitar o glorioso São 

Roque, o peregrino que também ficou ferido, como a imagem dele mostra [...]. 

Minha fé em São Roque é grande... minha vida toda foi labutando com os 

doentes, não tem ninguém que bata nessa porta que eu negue ajuda [...] e pra 

todo lugar que eu vou, só vou descalça. (Joanita Oliveira de Brito, ago. 2013). 

Esses depoimentos demonstram o conhecimento sobre a vida de São Roque, de seus 

milagres, significados e do universo simbólico-religioso que envolve o santo, que, inclusive, se 

traduz na representação de sua imagem. O respeito e devoção a São Roque se estende a pessoas 

de outros sistemas de crença, como das religiões afro-brasileiras, associando-o ao orixá 

Obaluaê, pois suas “energias” são convergentes.  

 

 

5.2.3.2 O poderoso Obaluaê  

 

O universo simbólico-religioso das religiões afro-brasileiras é complexo e diversificado, 

apresentando semelhanças e divergências nos inúmeros cultos, rituais e práticas relacionadas a 

esses sistemas de crenças, que têm como modelos mais conhecidos o candomblé e a 

umbanda120. Essa complexidade das religiões afro-brasileiras se deve à sua origem, marcada 

por perseguições, repressões, preconceitos, etc., e as suas características particulares, próprias 

das diversas nações e/ou grupos étnicos que foram trazidos à força de várias partes do 

continente africano para o Brasil121. As expressões e interpretações teóricas apresentadas neste 

                                                 
120 Para aprofundar a temática que envolve as principais divergências e semelhanças entre o candomblé e a 

umbanda, ver Silva (1994). 
121 Segundo Oliveira (1995/1996, p. 175), “A reunião dos escravos e dos libertos de origem africana em torno de 

grupos construídos com base nos “laços de nação” foi sem dúvida um dos traços característicos da organização de 

suas comunidades em toda a América. Não obstante, essas “nações” africanas, tal como ficaram sendo conhecidas 

no Novo Mundo, não guardavam, nem no nome nem em sua composição social, uma correlação com as formas de 

auto-descrição correntes na África. Com relação à Bahia, o que pudemos constatar foi que alguns “nomes de 
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trabalho se dirigem de forma mais abrangente à cultura iorubana122, bastante difundida no 

Brasil, e, empiricamente, ao candomblé de origem das nações Keto e Angola, que são 

predominantes em Nazaré e em todo o Recôncavo da Bahia, apesar de que vai aparecer no texto 

algumas referências à umbanda. 

Obaluaê, de acordo com a tradição religiosa afro-brasileira, é um orixá poderoso, 

representando a dialética da vida e da morte, considerado o “Rei da Terra” e com poder de 

trazer e curar as doenças contagiosas. As histórias e mitos vinculados a Obaluaê são marcadas 

por rejeições, sofrimentos e lutas. Essa divindade, em muitas casas e terreiros de candomblé do 

Recôncavo da Bahia, também é cultuado em conjunto com Omulu, uma variação mais velha 

(em idade) de Obaluaê, mas que representam o mesmo orixá. Em sua expressão simbólica 

aparece envolto em uma roupa feita de fibra e palha e sua cabeça é completamente coberta por 

um capuz confeccionado de longas tranças de palhas da costa, que se estendem abaixo de sua 

cintura, escondendo suas feridas e identidade. Em sua vestimenta são penduradas cabaças onde 

estão seus remédios e nas mãos o orixá traz um instrumento chamado de Xaxará, onde guarda 

os mistérios da vida e da morte, sendo que, em alguns casos, a divindade aparece, também, 

segurando uma espécie de lança (figura 5.5). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
nação”, atribuídos aos africanos no circuito do tráfico negreiro, terminaram por ser assumidos por aqueles como 

verdadeiros etnônimos no processo de organização de suas comunidades”. De acordo com Silva (1994), destacam-

se dois grupos de etnias africanas trazidas para o Brasil: sudaneses e bantos.  “Os sudaneses englobam os grupos 

originários da África Ocidental e que viviam em territórios hoje denominados de Nigéria, Benin (ex- Daomé) e 

Togo. São, entre outros os iorubás ou nagôs (subdivididos em queto, ijexá, agbá, etc.), os jejes (ewe ou fon) e os 

fanti-achantis. Entre os sudaneses também vieram algumas nações islamizadas como os haussás, tapas, peuls, fulas 

e mandingas. Essas populações se concentraram mais na região açucareira da Bahia e Pernambuco [...]. Os bantos 

englobam as populações oriundas das regiões localizadas no atual Congo, Angola e Moçambique. São os angolas, 

caçanjes e bengalas, entre outros. Desse grupo, calcula-se que tenha vindo o maior número de escravos. [...] Os 

bantos se espalharam por quase todo o litoral e pelo interior, principalmente Minas Gerais e Goiás. (Ibidem, p. 27-

28 – grifo do autor). 
122 A explicação e origem dessa cultura apresenta várias versões, mas que não são contraditórias. Corrêa (2004) 

apresenta essas diversas versões como base em autores diferentes e defende que “seus personagens principais são 

mantidos, variando de uma versão para a outra os feitos heróicos e/ou humanos, e/ou divinizados destes.” (p. 44). 
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Figura 5.5 – Obaluaê 

 

 

Foto: Wedmo Teixeira Rosa, ago. 2013. Local das fotos: Terreiro Ilê Axé Odé Camuluji Omim Jubá, em Jaguaripe 

– BA. 

 

De acordo com Verger (2002), Obaluaê ou Omolu são denominações de Xapanã, nome 

que se evita mencionar, pois é perigoso e pode atrair doenças contagiosas. Seu culto é 

predominantemente nagô-iorubá, mas o lugar de origem é incerto, no entanto tudo indica que a 

divindade é originária de Empé (Tapá) e depois de uma expedição pelo mundo com seus 

guerreiros, chegou ao território Mahi, no norte de Daomé, enfurecido e destruindo tudo e todos, 

sendo tranquilizado com oferendas de pipocas e com a construção de um palácio, instalando-se 

aí definitivamente123.  

                                                 
123 O autor levanta outras possibilidades de origem da divindade e afirma, ainda, que, em algumas partes da África, 

Obaluaê, Omolu ou Xapanã é confundido com Nanã Buruku. Ver Verger (2002). 
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Prandi (2001, p. 26) afirma que “dificilmente se lê um livro ou artigo sobre as religiões 

dos orixás sem que um ou mais mitos sejam citados, uma vez que os valores e ritos dessas 

religiões repousam num conhecimento mítico”. Nesse sentido, existem muitas histórias, lendas 

e mitos, próprias das religiões afro-brasileiras, que cercam o orixá Obaluaê. O próprio autor 

citado apresenta 12 mitos diferentes sobre o orixá e suas variações (Omolu, Xapanã e Sapatá) 

que narram histórias sobre o seu nascimento, sofrimento, poder de cura, relações com outros 

orixás, conquistas, lutas, etc.124 Essas narrativas são reproduzidas entre o povo de santo125, que 

também conta mitos e lendas sobre Obaluaê, mantendo a tradição oral nas religiões afro-

brasileiras. 

Nos terreiros de candomblé e centros de umbanda de Nazaré, duas lendas são 

predominantes: i) a primeira diz que Obaluaê era filho de Nanã, que o abandonou, pois era feio 

e tinha muitas feridas na pele. Iemanjá o encontrou, tratou de seus ferimentos e o criou como 

filho. A criança cresceu e se tornou um valente guerreio e poderoso feiticeiro, cobrindo-se com 

palha da costa para esconder as cicatrizes de suas chagas. Muito tempo depois, Iemanjá o 

apresentou à sua mãe Nanã e Obaluaê a perdoou; ii) a segunda lenda conta que Obaluaê estava 

participando de uma festa com a presença de vários outros orixás, mas ele escondia sua 

identidade com de uma roupa de palha, pois tinha vergonha de suas feridas. Iansã dançava 

vivamente pelo barracão e ao chegar perto de Obaluaê lançou uma tempestade de vento sobre 

sua roupa de palha que levantou e, como um encanto, suas feridas se transformaram em uma 

chuva de pipoca e sua identidade revelou um jovem e bonito homem. Existem, ainda, muitas 

outras narrativas que falam de lutas que ocorreram entre Obaluaê e Nanã contra Ogum, e das 

disputas amorosas entre Obaluaê e Xangô, envolvendo Oxum, Iansã e Obá.126 

Esses mitos ajudam a compreender a relação de Obaluaê com o poder da doença e da 

cura, com o sofrimento, a sabedoria e a sua relação com outros orixás. Os rituais em homenagem 

a essa divindade são envoltos em um contexto de mistério e beleza, também explicados pelas 

histórias associadas a Obaluaê. 

As festas, cerimônias e/ou rituais das religiões afro-brasileira em homenagem a Obaluaê 

ocorrem, preferencialmente, no mês de agosto, e quando a entidade se manifesta em seus 

                                                 
124 Ver Prandi (2001, p. 204-221). O autor se baseou em uma aprofundada pesquisa bibliográfica e narrativas de 

Ialorixás e Babalorixás para apresentar os principais mitos sobre os diferentes orixás. 
125 Designação popular atribuída aos adeptos das religiões afro-brasileiras. 
126 As narrativas são apresentadas com algumas variações, mas que não diferem muito no que diz respeito ao 

conteúdo principal da história. 
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iniciados, apresentando-se com roupas e instrumentos próprios do orixá, ele é saudado pelo 

grito Atotô (silêncio! respeito!) e todos os presentes expressam um respeito absoluto pelo 

“velho”127, cumprimentando-o e pedindo proteção. Seus iniciados executam as danças do orixá 

encurvando-se para frente, retorcendo os braços e apresentando tremores no corpo que revelam 

suas dores e sofrimentos, mas, ao mesmo tempo, transmitem sua energia e poder. Nesse ritual 

de danças, 

Ora se agacha, titubeando, ora estende o braço, no movimento simbólico de 

quem mata e come (ò pa ni jé), ora faz o gesto de varrer o mundo com seu 

cetro, o Xaxará, que chega a representar simbolicamente o próprio Rei dos 

Espíritos da terra e que é constituído de um feixe de palitos de dendezeiro, que 

só podem ser tirados e armados por um iniciado (AUGRAS, 1983, p. 122). 

Sua vestimenta oculta as marcas das feridas que traz no corpo e seu instrumento, um tipo 

de cetro ou vassoura, guarda os segredos e mistérios da vida, da morte e do renascimento. 

Obaluaê ainda pendura no pescoço uma espécie de fio ou colar feito de búzios, o Brajá, símbolo 

da realeza (RAMOS, 2011), usado apenas por alguns outros orixás, como Nanã e Oxumarê. O 

principal alimento do orixá é o Doburu (pipoca), fonte de energia, representando a 

transformação e o renascimento. 

No universo afro-católico baiano, Obaluaê/Omolu é associado a São Roque128, que 

ajudou a cuidar dos doentes e necessitados, e/ou a São Lázaro, que traz em seu corpo as marcas 

das chagas de sua doença. “Segunda-feira [...] o chão do adro da Igreja de São Lázaro, na Bahia, 

é coberto de pipocas que as pessoas passam em seus próprios corpos para se preservarem de 

possíveis doenças contagiosas, associando, assim, numa mesma manifestação, a sua fé à força 

do deus africano e do santo católico” (VERGER, 2002, p. 216).  

Em Nazaré, Obaluaê é fortemente associado a São Roque, representando as influências 

de sistemas de crenças diferentes na religiosidade popular. Nesse sentido, várias pessoas que se 

declaram católicas acreditam no poder de Obaluaê e grande parte de adeptos do candomblé 

confiam nos milagres de São Roque.  

A Ialorixá Wilma Pereira dos Santos (Mãe Wilma), que é governada pelo orixá Oxum, 

nutre um respeito muito grande a Obaluaê e a São Roque: 

Eu sou de Oxum! Oxum com Oxóssi [...]. Mas eu tenho uma caminhada longa 

com Obaluaê, que é São Roque no catolicismo. Obaluaê é dono da doença, 

dono da terra e o milagre da cura contra a peste foi por causa dele. Então, nós 

pedimos muito a Obaluaê e a São Roque que nos livre da doença, da peste, 

                                                 
127 Designação também atribuída a Obaluaê ou Omolu na tradição religiosa afro-brasileira. 
128 No Rio de Janeiro e Recife Obaluaê/Omolu é associado a São Sebastião. 
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das chagas... e por isso me apego muito a Obaluaê. (Wilma Pereira dos Santos, 

set. 2013). 

O período dedicado a São Roque e Obaluaê em Nazaré, o mês de agosto, é marcado pela 

relação entre o catolicismo e as religiões afro-brasileiras, traduzidos em práticas da 

religiosidade popular que são manifestadas, especialmente, durante a festa de São Roque, que, 

como já discutido, é controlada pela Igreja Católica. No entanto, a circularidade cultural se faz 

bastante presente nesse tempo sagrado, principalmente na procissão em homenagem ao santo, 

onde todos os espaços de crenças aparecem, são ressignificado simbólico-culturalmente e 

revelam aspectos singulares da relação entre a territorialidade da Igreja e a religiosidade 

popular. 

 

 

5.3 OS ESPAÇOS DE CRENÇAS E OS DIVERSOS TEMPOS SAGRADOS DA FESTA DE SÃO ROQUE  

 

Durante o tempo sagrado da festa de São Roque, os principais eventos religiosos são, 

hegemonicamente, católicos, como o novenário de São Roque, momento que concentra grande 

número de fiéis. Paralelamente a esse evento e com menor participação da população, são 

realizadas cerimônias públicas das religiões afro-brasileiras nos terreiros de candomblé e 

centros de umbanda, como o Olubajé e a Flor do Velho, rituais realizados no culto a Obaluaê. 

No entanto, uma homenagem organizada por adeptos dessas religiões tem grande participação 

popular, inclusive, com a presença de pessoas de outras crenças: a lavagem de São 

Roque/Obaluaê. Mas, o principal momento da festa de São Roque é, sem dúvida alguma, a 

procissão em sua homenagem (gráfico 5.4), quando as práticas da religiosidade popular se 

multiplicam por todos os “cantos” da cidade.  
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Gráfico 5.4 – Participação da população nos diversos Tempos Sagrados da Festa de São 

Roque e/ou Obaluaê – Nazaré, Bahia – 2013. 
 

 

* Declararam que frequentam as barracas montadas durante a festa, vão por curiosidade ou diversão. 

Fonte: Pesquisa de campo: aplicação de formulários de perguntas, ago. 2013. 

Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa 

Nesse tempo de festa, as práticas diversas da religiosidade popular fazem sobressair 

espaços qualitativamente ressignificados para a realização dessas práticas, instituindo, dessa 

forma, espaços de crenças (igrejas, terreiros de candomblé e centros de umbanda, ruas, 

praças/largos e casas) que se tornam um estrato da materialização da vivência e manifestação 

da religiosidade de grande parte da população da cidade de Nazaré. 

A Igreja Católica tenta impor/manter sua territorialidade sobre esses espaços-tempos, 

utilizando como estratégia principal a flexibilização e o diálogo para atender suas necessidades 

pastorais e a demanda religiosa da população local. Os únicos momentos em que a Igreja não 

tem influência ou controle algum são as cerimônias e rituais em homenagem a Obaluaê que 

ocorrem nos terreiros de candomblé e centros de umbanda. Mas, no novenário, na procissão e 

até na lavagem, a instituição católica estabelece mecanismos de controle sobre as práticas e 

rituais religiosos, seja porque algumas delas ocorrem em seus edifícios ou, ainda, porque é a 

Igreja que organiza, oficialmente, como a procissão, decidindo sobre os horários de saída e, 

teoricamente, os itinerários que o cortejo vai percorrer. Porém, essa organização/decisão 

acontece de forma a não causar grandes impactos às práticas tradicionais da religiosidade 

popular, o que não deixa de provocar algumas tensões que se resolvem de forma consensual 

entre a Igreja e a comunidade local. 
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5.3.1 A Novena de São Roque na Capela de Nossa Senhora de Nazaré 

 

Os festejos em homenagem a São Roque em Nazaré, dentro da tradição católica, se 

iniciam com uma celebração eucarística seguida de uma carreata norteada por um carro aberto 

com a imagem do santo no dia seis de agosto, que percorre quase todos os bairros da cidade 

para anunciar o início da festa, que começa, oficialmente, no dia sete com uma novena que se 

estende até o dia 15. Esse momento antecede o dia principal da festa, dia 16 de agosto, 

estabelecendo as primeiras homenagens em honra do santo. 

Figura 5.6 – Novena de São Roque – Nazaré, Bahia – 2012-2014 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Roque Medeiros (fotos superiores) / Wedmo Teixeira Rosa (foto inferior) – ago. 

2012-2014. 

As novenas, dentro do catolicismo, constituem-se em um período de nove dias de 

encontros para orações que podem ser cumpridos nas casas dos fiéis ou templos religiosos e 

sua importância principal caracteriza-se, segundo Silva e Carmo (2013, p. 27), por ser uma 
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“oportunidade de cultivar a comunhão com Deus por meio da oração”.  Geralmente as novenas 

ocorrem nas igrejas e são realizadas para demonstração de devoção a algum santo. Nesse 

sentido, dentro do universo simbólico-religioso popular, esse tempo sagrado é significativo para 

manifestação da devoção ao santo preferido.  

A novena de São Roque acontece na capela de Nossa Senhora de Nazaré, templo que 

abriga a imagem do santo desde sua chegada a cidade. Muitos moradores, inclusive, o 

denominam como a igreja de São Roque ou, ainda, igreja do Camamu, uma referência ao bairro 

de sua localização na cidade. No período da novena essa igreja e seu largo são os principais 

espaços de crenças para rituais e práticas religiosas. Contudo, essas manifestações estão mais 

atreladas ao catolicismo oficial, pois é a Igreja que organiza e controla efetivamente esse 

momento, que já apresentou algumas mudanças. 

A novena é bonita, embora não seja mais novena como era antes. Hoje é missa 

com ladainha! Antigamente não tinha missa, era novena, com benditos, 

ladainhas, salmos cantados, novena mesmo. Hoje, depois da... não sei se posso 

falar isso... mas depois da Diocese de Amargosa é que ficou com essa 

característica, missa e ladainha, só. Não era assim, era a novena, não se tinha 

missa, a missa era no dia 16 de agosto. (Roque Rodrigues Ramos, 23 ago. 

2013). 

Os registros dos vigários nos Livros de Tombo I e II da Paróquia de Nossa Senhora da 

Purificação de Nazaré confirmam essa mudança em relação à realização da novena de São 

Roque. As pesquisas empreendidas nesses documentos revelaram que antes de 1979 todas as 

referências aos festejos de São Roque destacavam mais o dia da festa e sua tradicional 

procissão, com poucos comentários sobre o novenário, certamente porque eram apenas reuniões 

para orações, rezas e ladainhas. No entanto, em 1979, o primeiro ano de efetivo controle da 

paróquia pela Diocese de Amargosa, percebe-se que a Igreja deu maior importância ao período 

da novena de São Roque na tentativa de “evangelizar”129 a festa: 

Realizou-se neste ano a festa de São Roque com um tema norteando o 

novenário: “São Roque nos leva ao cristo através do serviço e do amor aos 

mais pobres”. Foram preparados monitores para ensinar ao povo catecismo, e 

a catequese foi seguida com o catecismo “Água Viva” da Diocese de Barra. 

[...] Cada um dos monitores deu o melhor de si pela Evangelização da Festa 

de São Roque [...]. (LIVRO DE TOMBO, 1965-1993, p. 60130). 

                                                 
129 Os documentos de planejamento pastoral da Igreja no Brasil elaborados na década de 1970 discutem a ação 

evangelizadora da Igreja como uma de suas principais temáticas (esse assunto foi debatido no Capítulo 3). Nesse 

sentido, o Bispado de Amargosa tenta implantar essa estratégia pastoral em seu território diocesano (ver Capítulo 

4). 
130 “Festa de São Roque em Nazaré, 16/08/79” 
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Outros registros nesse documento e nas cartilhas distribuídas pela Paróquia de Nazaré 

sobre o programa do novenário de São Roque indicam que, pelo menos desde 1979, esse tempo 

sagrado vem sendo realizado com temas para reflexão evangelizadora definidos pela Diocese 

de Amargosa, que instituiu, ainda, a missa durante as novenas, atribuindo maior significado 

litúrgico e clerical e esse evento religioso.  

Para a celebração desses atos litúrgicos são convidados padres de outras paróquias da 

Diocese de Amargosa, de outras dioceses e bispos, o que diversifica o discurso e reflexões em 

torno do tema proposto que é escolhido dentro do contexto sociorreligioso vivenciado pela 

Igreja no Brasil naquele determinado momento: 

No dia 7 de agosto às 19:30 hs deu-se início ao novenário preparatório para a 

festa do Glorioso São Roque na Paróquia. Cada noite do novenário tinha um 

tema ligado ao documento de Puebla131. [...] No dia anterior a festa já 

contávamos com a presença de D. José Rodrigues, Bispo Diocesano de 

Juazeiro [...]. Na pregação da festa D. José fez um paralelo entre a realidade 

em que viveu São Roque e a de hoje: “São Roque é um santo moderno. As 

grandes pestes de hoje são: injustiças, grilagens, os grandes oprimindo os 

pequenos [...]”. Também esteve presente no dia 12/08/80 o Sr. Bispo 

Diocesano D. Alair Vilar F. de Melo [Bispo de Amargosa] celebrando uma 

noite do novenário da festa. (LIVRO DE TOMBO, 1965-1993, p. 73-74132). 

As pregações no novenário sempre são realizadas com base na vida de São Roque, 

atendendo os anseios devocionais da religiosidade popular, mas se faz, consecutivamente, 

analogias com os objetivos pastorais da Igreja, sua ação evangelizadora, importância de 

renovação da fé cristã e, também, com a realidade socioeconômica do mundo contemporâneo. 

Nos três últimos anos do novenário de São Roque, por exemplo, as reflexões trataram de 

questões sobre modernização, violência, família, etc., e da importância da Igreja e da fé para 

resgatar valores essenciais para a vida em sociedade, correlacionando-os com a solidariedade 

de São Roque com os mais necessitados na trajetória de sua vida. 

Essas ações fazem parte da estratégia pastoral e da territorialidade católica empreendida 

pela Diocese de Amargosa, que segue em consonância com a Igreja no Brasil, para controlar 

pessoas e relações sociais, no sentido de orientar suas práticas e rituais religiosos a partir dos 

princípios da evangelização missionária da Igreja, dentro de espaços hierarquicamente 

vinculados à instituição. 

                                                 
131 O Documento de Puebla foi produzido durante a Terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, 

realizada em fevereiro de 1979, na cidade de Puebla de Los Angeles no México, tendo como temática principal a 

discussão sobre a realidade desigual e injusta dos povos da América Latina e, principalmente, dos desafios da 

evangelização nesse contexto. 
132 “Festa de São Roque, 16/08/80”. 
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No entanto, ainda se observa algumas práticas da religiosidade popular nesse tempo e 

espaço sagrado, onde o devoto tenta manter uma relação direta com o santo sem a necessária 

interferência do sacerdote, fazendo pedidos e promessas, agradecendo graças alcançadas e 

rendendo homenagens específicas de acordo com sua relação com a divindade. 

Figura 5.7 – Práticas religiosas durante a novena de São Roque  

Nazaré, Bahia – 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto superior: Após a missa do novenário, devotos de São Roque agarram-se à fita amarrada ao andor do 

santo em sinal de agradecimento por graças alcançadas ou realizam pedidos e, também, tiram flores e folhas 

para fazerem chás e banhos. As duas fotos abaixo mostram uma devota que entra ajoelhada na igreja antes 

da missa do novenário para pagar uma promessa e renovar seus pedidos de proteção. 

Fotos: Wedmo Teixeira Rosa, ago. 2013. 

 

Esse momento da relação entre o fiel e o santo expressa a individualidade de sua devoção, 

quando são realizadas práticas religiosas que fazem sentido, apenas, para ele e a divindade. 

Assim, antes ou depois do ritual litúrgico institucionalizado, alguns devotos de São Roque 
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fazem suas rezas, ajoelham-se diante da imagem do santo, agarram-se à fita amarrada no andor 

e/ou tiram as folhas e flores que o ornamentam, acendem velas, etc., e realizam, de forma íntima 

e pessoal, os pedidos, as homenagens, agradecimentos, feituras ou pagamentos de promessas. 

A realização dessas práticas, especialmente a retirada de flores e folhas do andor do santo, 

e a oficialização litúrgica das novenas, constituem-se em momentos de tensão entre a Igreja e 

a religiosidade popular, pois a instituição tenta impor seu controle sobre as práticas religiosas 

populares e grande parte da comunidade devota de São Roque, por sua vez, busca oportunidades 

para manifestações individuais de suas crenças, agradecimentos e promessas. 

A Igreja reconhece a dimensão popular da festa de São Roque e seus significados para a 

religiosidade local e permite esse tipo de prática religiosa, mas, ao mesmo tempo, tenta inibi-la 

com, por exemplo, a oficialização do culto, impondo tempos específicos para as manifestações 

populares de práticas religiosas, limitando, assim, sua realização. Claro que isso não é feito de 

forma abrupta e insensata, pelo contrário, existe todo um cuidado na relação da instituição com 

as práticas da religiosidade popular, porém, a Igreja deixa transparecer o seu domínio e controle 

sobre aquele espaço, a capela e seu largo/praça. 

 

 

5.3.2 Rituais das Religiões Afro-Brasileiras nos Terreiros de Candomblé e Centros de 

Umbanda 

 

Paralelo às homenagens católicas durante os festejos de São Roque, ocorrem, em grande 

parte dos espaços sagrados das religiões afro-brasileiras ou os espaços religiosos de matriz 

africana – como os terreiros de candomblé e centros de umbanda – rituais, cerimônias e/ou 

práticas específicas desses sistemas de crenças como a Flor do Velho e o Olubajé, em reverência 

ao orixá Obaluaê, que se estendem por todo o mês de agosto. 

No município de Nazaré, existem 33 espaços religiosos de matriz africana, sendo que 30 

deles localizam-se na zona urbana (ver figura 5.8) e a maioria pertence às nações Angola (13) 

e Keto (07), além da Umbanda (07), que nutrem grande respeito e reverência a Obaluaê ou 

Omolu (BAHIA, 2012). 
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Figura 5.8 – Espaços de Religiosidades Afro-Brasileiras 

Nazaré, Bahia - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BAHIA (2012). Base Cartográfica: IBGE - Mapa Urbano Digital (Contagem da População 2007). 

Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa 
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Nesses espaços acontecem os rituais religiosos denominados de a “Flor do Velho” (flor – 

pipoca; velho – Obaluaê ou Omolu) e o Olubajé (Banquete do Rei). Essas cerimônias são 

específicas das religiões afro-brasileiras e ocorrem de acordo com as necessidades e 

características de cada casa e/ou nação, diferenciando-se uma das outras no que diz respeito à 

sequência de gestos, palavras, protocolos realizados nos rituais, mas convergindo nas 

homenagens à principal entidade – Obaluaê. 

Em Nazaré, o mês de agosto, preferencialmente, é o tempo sagrado das festas em 

homenagem a Obaluaê, tendo como cerimônia principal o Olubajé, realizado em data variada, 

definida a partir das particularidades de cada terreiro, que também realizam todas as segundas-

feiras (dia consagrado à divindade) do mês de agosto, a Flor do Velho, um ritual mais simples 

em honra do orixá. 

No ritual da Flor do Velho, uma fila indiana puxa um balaio de pipocas com tiras de coco 

– o alimento preferido de Obaluaê – e materiais para se montar uma mesa no meio do salão. Os 

membros da religião sentam-se em volta dessa mesa e, ao som de músicas e cantorias que 

reverenciam o orixá, prestam homenagens à divindade. Depois de se entoar algumas cantigas 

seguidas de palmas e o batuque dos atabaques, a liderança religiosa joga no terreiro e sobre os 

convidados a pipoca que, em seguida, é oferecida a eles, simbolizando proteção, saúde, limpeza 

e renovação para o corpo e a alma. O ritual é finalizado com a retirada dos alimentos e os 

materiais que formaram a mesa para a cerimônia. Esses momentos estão retratados na série de 

fotos a seguir. 
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Figura 5.9 – A Flor do Velho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Wedmo Teixeira Rosa, ago. 2013. Local das fotos: Terreiro Unzó Unge Kafunge Mavilla, em Nazaré – BA. 

O Olubajé é a cerimônia principal em reverência a Obaluaê, quando o orixá convida 

outros deuses e humanos para participarem de seu banquete. Essa festa ocorre uma vez por ano 

nos espaços religiosos de matriz africana onde existem iniciados de Obaluaê e/ou, 

especialmente, quando o Babalorixá/Ialorixá é regido por essa entidade. Esse é um tempo 

sagrado que reatualiza um tempo mítico em que todos os orixás homenageiam Obaluaê por uma 

“desfeita” que Xangô teria feito a ele ao não convidá-lo para uma de suas festas.133 

Para Eliade (2002, p. 11), “o mito conta uma história sagrada: ele retrata um 

acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do ‘princípio’”, revelando e 

desvendando atividades criadoras e a sacralidade das obras de seus principais personagens, os 

“Entes Sobrenaturais”, descrevendo, assim, “as diversas, e algumas vezes dramáticas, irrupções 

do sagrado (ou do ‘sobrenatural’) no Mundo”. Para o autor, reatualizar esse tempo mítico 

                                                 
133 Entre os mitos que cercam a origem do Olubajé, os Babalorixás e as Ialorixás, adeptos das religiões afro-

brasileiras entrevistados narraram o seguinte: Xangô fez uma grande festa e convidou todos os orixás, com exceção 

de Obaluaê, pois não gostava de sua aparência, e durante os festejos os outros orixás sentiram a sua ausência, 

descobrindo que o Rei da Terra não tinha sido convidado; todas as divindades foram ao palácio se desculparem 

com Obaluaê, mas ele só aceitou as desculpas depois de os orixás acordarem que uma vez por ano todos deveriam 

participar de um banquete em sua homenagem. Xangô e Ogum não são convidados para essa festa. 
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implica uma experiência religiosa “que se distingue da experiência ordinária da vida 

quotidiana” em que “o indivíduo evoca a presença dos personagens dos mitos e torna-se 

contemporâneos dele”, revelando “que o mundo, o homem e a vida têm uma origem e uma 

história sobrenaturais, e que essa história é significativa, preciosa e exemplar” (Ibidem, p. 22). 

Nesse sentido, o tempo sagrado é recriado e reatualizado (ELIADE, 1992) e está associado a 

ações, práticas e rituais simbólicos que permitem o homem religioso se aproximar de uma 

dimensão de transcendência (GIL FILHO, 2008), que o leva a conectar-se com os deuses. O 

Olubajé é uma cerimônia com ritos específicos que rememoram um passado ontológico, 

recriado periodicamente nas religiões afro-brasileiras. 

A cerimônia do Olubajé, assim como as outras festas das religiões afro-brasileiras, 

começa com Padê de Exu134, seguido do Xirê135, momento em que os orixás convidados 

começam a participar do ritual manifestando-se no corpo de seus iniciados – como Oxóssi, 

Ossaim, Iansã, Oxumarê, Nanã, Iemanjá, Ewa, etc., e o dono da festa, Obaluaê –  executando 

danças e gestos próprios de cada orixá, enquanto são reverenciados pelos presentes. Chega o 

momento em que o banquete será servido e ele é puxado por membros do terreiro que trazem 

às mãos um balaio de pipocas (doburu), panelas e potes de barro com os principais alimentos 

dos orixás, uma esteira que servirá de mesa e as folhas de mamonas onde serão oferecidas as 

comidas para os convidados que deverão comê-las pegando diretamente com as mãos. A mesa 

do banquete é armada no centro da sala onde são colocados os alimentos das divindades em 

volta de um tabuleiro de pipocas, sendo servido por iniciados da casa. O primeiro prato é do 

orixá homenageado para ele oferecer, despachar, abençoar ou fazer outra coisa de acordo com 

a necessidade do momento. Enquanto o banquete é servido às entidades presentes incorporados 

em seus iniciados dançam ao som de músicas que ecoam através dos atabaques e cantorias 

acompanhadas de palmas que saúdam Obaluaê e as outras divindades. A festa chega ao fim 

quando os orixás se recolhem com uma cerimônia de despedida. 

 

 

                                                 
134 Esse é um rito obrigatório que abre os rituais no candomblé. Depois desse rito, a festa pode, então, começar.  

Exu é “o Mercúrio africano, o intermediário necessário entre o homem e o sobrenatural, o intérprete que conhece 

ao mesmo tempo a língua dos mortais e dos orixás. É, pois, ele o encarregado – e o padê não tem outra finalidade 

– de levar aos deuses da África o chamado de seus filhos do Brasil” (BASTIDE, 2001, p. 34). 
135 Uma espécie de dança de roda durante a qual os orixás são convidados para participar da festa. 
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Figura 5.10 - Olubajé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: Da foto superior esquerda para direita: 1 – Xirê; 2 – Momento em que o banquete é puxado pelos membros do terreiro; 

3 – Depois de ser montado a mesa para o banquete com os principais alimentos dos orixás, Obaluaê dança em sua volta; 4 – 

Nanã (de lilás) e Obaluaê dançam enquanto o banquete é oferecido aos convidados; 5 – Depois do banquete Obaluaê continua 

no salão junto com os outros Orixás; 6 – Orixás convidados para o Olubajé; 7 – As pessoas presentes reverenciam Obaluaê.  

As fotos 1, 3, 4 e 7 foram tiradas no Terreiro Ilê Axé Odé Camuluji Omim Jubá, em Jaguaripe – BA; as fotos 2, 5 e 6 foram 

tiradas no Terreiro Ilê Axé Ajunssun Zitozan, em Nazaré – BA. O Olubajé é uma festa que ocorre em vários municípios do 

Recôncavo da Bahia. Fotos: Wedmo Teixeira Rosa, ago. 2013 e ago. 2014. 
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É importante ressaltar que apesar do Olubajé ocorrer em um dia específico, sua 

preparação é feita com antecedência, como afirma o Babakekerê (Pai Pequeno) José Cassiano 

da Silva (ago. 2013):  

“Sempre nós fazemos o Olubajé no sábado depois do dia 16 de agosto, que é 

o dia de São Roque. Se o dia 16 for sábado, fazemos nesse dia mesmo. Mas 

sete dias antes fazemos as obrigações e rituais em preparação para essa festa. 

Têm iniciados que ficam isolados nos quartos durante esse tempo, mas quando 

a procissão de São Roque passa aqui, eles saem do quarto, depois voltam.” 

Como já foi discutido, o Olubajé é uma cerimônia das religiões afro-brasileiras; mas, em 

Nazaré, devido à grande devoção a São Roque, alguns terreiros, que estão em preparação para 

essa festa, fazem pausas em seus rituais, principalmente durante a procissão em honra do santo, 

para reverenciar a divindade católica, que está associada, no universo afro-católico, ao orixá 

Obaluaê. É interessante destacar, ainda, que em grande parte dos terreiros de candomblé e 

centros de umbanda de Nazaré existem espaços destinados a altares com imagens de santos 

católicos ao lado de imagens de orixás e/ou caboclos (figura 5.11), representando, 

simbolicamente, a associação entre as divindades de sistemas de crenças diferentes. 

Figura 5.11 – Santos e Orixás nos espaços de religiosidades afro-brasileiras 

Nazaré, Bahia – 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locais das fotos: Nazaré – BA: Centro do Caboclo Boiadeiro (esquerda); Terreiro Unzó Unge Kafunge Mavilla 

(direita superior); Terreiro Unzó Gunzo Luanda (direita inferior). Fotos: Wedmo Teixeira Rosa, ago. e set. 2013. 
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Essa é uma manifestação clara de respeito aos santos católicos de grande parte dos 

adeptos das religiões afro-brasileiras de Nazaré. No entanto, também existe um reconhecimento 

das diferenças entre as religiões mencionadas e suas divindades: “São Roque é um santo 

católico que eu admiro muito pela sua energia e poder de cura. Obaluaê é um orixá, totalmente 

diferente do santo, é outra entidade, mas que também tem uma energia e poder muito grande 

contra as doenças. Por isso essa associação, mas são diferentes!”136 Tal depoimento condensa 

toda a complexidade do processo de circularidade cultural em torno de São Roque/Obaluaê, 

fenômeno que também é transposto para os espaços de crenças, ou melhor, expressa-se nas 

práticas inscritas pelos crentes nesses lugares. 

Mesmo reconhecendo as diferenças existentes entre o catolicismo e as religiões afro-

brasileiras, simbolicamente, a influência católica é representada na maioria dos terreiros de 

candomblé e centros de umbanda da cidade de Nazaré por meio dos espaços reservados às 

imagens de santos, o que leva a uma das discussões realizadas neste trabalho sobre a relação 

entre práticas do catolicismo e de religiões afro-brasileiras no que diz respeito à formação da 

religiosidade popular no Recôncavo da Bahia.  No entanto, reafirma-se, mais uma vez, que a 

Igreja Católica não tem nenhuma participação ou influência nos rituais da Flor do Velho e do 

Olubajé em Nazaré, muito menos sobre os espaços de crenças onde essas cerimônias 

acontecem, o que não se aplica à lavagem de São Roque/Obaluaê.  

 

 

5.3.3 A Lavagem de São Roque/Obaluaê: apropriação e significação de igrejas, 

largos/praças e ruas da cidade 

 

A lavagem de São Roque/Obaluaê ocorre sempre no domingo anterior ao dia 16 de agosto 

e é organizada pelo Terreiro de Candomblé Unzó Gunzo Luanda137 e o Centro de Umbanda 

Centro do Caboclo Boiadeiro138, localizados no Bairro da Muritiba, em Nazaré. Os rituais de 

lavagens de igrejas são organizados por adeptos de religiões afro-brasileiras e são comuns em 

muitas festas religiosas dedicadas a santos católicos no Recôncavo da Bahia, sendo que a maior 

                                                 
136 Comerciante, 38 anos, adepto do Candomblé. Aplicação do Formulário de Perguntas, ago. 2013. 
137 Liderança religiosa: Ialorixá Wilma Maria Pereira dos Santos. 
138 Liderança religiosa: Médium Vidente Domingos Tavares Brito (conhecido popularmente como Dojão). 
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e mais conhecida de todas é a Lavagem do Bonfim139, que ocorre em janeiro na Basílica do 

Senhor do Bonfim, localizada na península do Itapagipe, no Bairro da Ribeira em Salvador, no 

local conhecido pelos baianos como a Colina Sagrada. 

Segundo Serra (1999, p. 71), apesar do ritual da lavagem de igrejas ser protagonizado por 

adeptos do candomblé, essa é uma velha tradição ibérica que, ao chegar à Bahia, harmonizou-

se com práticas da religiosidade africana, sendo reinterpretada: “Em Portugal, era comum 

pessoas devotas fazerem a promessa de lavar uma igreja, em pagamento de graças solicitadas 

ao respectivo orago. Já em terras lusitanas, essas manifestações de fé acabaram por 

carnavalizar-se140 [...]”. 

Os africanos escravizados, especialmente na Bahia, viam nesse tipo de ritual uma 

oportunidade para manifestação de suas crenças, associando os atos devocionais em honra ao 

Senhor do Bonfim ao orixá Oxalá, o que fez aumentar a dimensão simbólica da lavagem do 

Bonfim em meados do século XIX, passando, inclusive, a “ser uma referência, um modelo para 

outras festas religiosas, e que começou a ser copiada no Recôncavo” (SANTANA, 2009, p. 

175). De acordo com esse autor, no final do século XIX esse ritual foi proibido pelas autoridades 

católicas nas igrejas baianas que viam os ritos das lavagens como atos profanos e distantes de 

práticas religiosas da Igreja.  

Certamente, essa atitude convergiu com as ações da Igreja no Brasil na tentativa de 

“romanização” de práticas religiosas consideradas populares141, fazendo parte do 

empreendimento da territorialidade católica no sentido de controlar pessoas, objetos e relações 

sociais em seus espaços eclesiásticos. No entanto, a representação simbólica dos rituais de 

lavagens de igrejas, especialmente na Basílica do Senhor do Bonfim, já tinha ganhado uma 

dimensão muito grande entre os baianos, o que fez crescer a participação da população junto 

aos rituais das religiões afro-brasileiras, que oficialmente já não eram mais proibidos, e os pais 

e, principalmente, as mães de santo passaram a ser os maiores protagonistas dessa festa, que 

continuava a acontecer de forma reduzida, limitada ao adro e às escadaria das igrejas. Serra 

(1999, p. 71-72 – grifo do autor) discute o caso a partir da Lavagem do Bonfim: 

A proibição teve consequências que o episcopado não previu: limitada a 

lustração ao adro, acentuou-se, na visão religiosa do povo, o sentimento da 

significatividade desse espaço ambíguo do umbral, e consolidou-se a ideia de 

                                                 
139 Para aprofundar o tema, ver Santana (2009). 
140 O termo “carnavalizar-se” não é empregado com conotação pejorativa, mas no sentido de uma grande 

comemoração. 
141 Ver capítulo 3. 
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uma alternativa aberta no cerrar-se da porta católica: o rito do candomblé 

surgiu como a via disponível para o sacramento, quando as sacerdotisas negras 

assumiram o desempenho dessa reduzida Lavagem... então solenizada e 

reinterpretada segundo os cânones do seu culto, em que o simbolismo dos 

limiares é muito acentuado. 

Santana (2009) assevera que durante a década de 1930 a Igreja passa a aceitar os ritos das 

lavagens de igrejas, mas tentava controlar as manifestações religiosas populares e os “abusos” 

profanos, mas sem grande sucesso. A partir daí, pode-se dizer que há uma flexibilização da 

Igreja Católica no sentido de reconhecer a importância dessa tradição religiosa para os baianos, 

abrindo suas portas e realizando atos litúrgicos nos dias das lavagens, mas sem permitir a 

entrada nas igrejas para efetivação desse ritual.  

As pesquisas realizadas para este trabalho não revelaram com exatidão quando a lavagem 

de São Roque começou em Nazaré. Mas, identificou-se que essa prática se iniciou a partir da 

lavagem da Igreja Matriz (Nossa Senhor da Purificação de Nazaré) realizada por um grupo de 

moradores do Bairro da Muritiba sob a liderança de Dona do Carmo142, o apoio da Igreja local 

(que permitiu e incentivou a lavagem do templo) e da Prefeitura Municipal (que fornecia os 

potes e lanches para os participantes do evento), tendo mais um sentido de “brincadeira” que 

conotação religiosa. Depois disso, também começaram a realização da lavagem da Igreja de 

São Roque (Capela de Nossa Senhora de Nazaré). Nas palavras de Dona do Carmo: 

Eu era nova, tinha uns 50 ou 60 anos... oxe, quem dava em mim? Eu com 50, 

60 anos... ninguém [...]. Aí eu tava conversando aqui em casa... “mas ninguém 

nunca levou água daqui pra Igreja de Nossa Senhora de Nazaré [Igreja 

Matriz], se eu achasse com quem, esse ano eu ia levar”. Aí uma disse: “se a 

senhora for eu também vou”, outra disse: “ah dona do Carmo, se a senhora for 

a gente vai” e aí aos poucos foi juntando, foi juntando...Eu saí aqui com... Nós 

não fomos com pote não... fomos com latinha, com moringa... mas a gente foi 

levar essa água [...]. No outro ano já me procuraram, porque se eu me 

interessasse vinha pote, vinha flor, vinha foguete, vinha tudo, e quando 

chegasse na rua dava até uma merenda. Agora eu não me lembro bem da 

lavagem de São Roque... A lavagem de São Roque foi comigo também, foi, a 

lavagem de São Roque foi comigo também [...].  Agora no meu tempo a gente 

botava dentro da igreja, lavava dentro da igreja, mas agora é do lado de fora. 

As coisas vão mudando [...]. 

Eu não sou do candomblé, mas tinha as baianas, o pessoal mesmo do 

candomblé... ia tudo junto... até eu ia de baiana, porque eu tinha minha 

saia para a lavagem [...]. 

Mas teve um pessoal aí que se interessou e a lavagem de São Roque cresceu 

muito. [...] Teve um ano que veio os Filhos de Gandhi eu fui encarregada 

também dessa lavagem. Mas depois que me encostaram... mas, assim, eu 

também não sou malcriada não... se me procurassem eu podendo... mas 

                                                 
142 Dona do Carmo (Maria do Carmo dos Santos Ferreira) foi depoente para esta pesquisa e faleceu em dezembro 

de 2013, com 99 anos. Ela se declarava católica. 
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também eu já to muito velha [...]. (Maria do Carmo dos Santos Ferreira, 

set. 2013).  

O Padre Edmilson Ribeiro, que assumiu a Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de 

Nazaré no final da década de 1970, também fala desse momento de criação da lavagem, 

destacando que a primeira foi para Nossa Senhora de Nazaré na Igreja Matriz e como uma 

estratégia para atrair mais pessoas para essa festa, só depois surgiu a de São Roque: 

Antes de mim, não tinha lavagem, foi eu que iniciei, pra trazer o povo de 

candomblé pra festa de Nossa Senhora. Tinha tão pouca gente participando 

que eu incentivei a lavagem [...]. Eu iniciei exatamente pra dá ao povo do 

candomblé participação. Os grupos, todos vestidos de baianas, esse negócio 

todo... Porque quando se trata de participação meu amigo, no lugar frio, você 

tem que agir com certa sabedoria. A lavagem não tinha... não se pensou em 

fazer porque em Salvador tinha as proibições, umas coisas assim, então não 

se pensou em fazer. No momento exato que deu certo a de 2 de fevereiro, a de 

Nossa Senhora, pensaram, também vamos fazer a de São Roque. [...] Se deu 

certo em uma, vai dá em São Roque, melhor ainda, pois é uma festa mais 

animada e com grande participação popular. (Pe. Edmilson Ribeiro, mar. 

2014).  

Nesse sentido, com base nas falas dos dois depoente citados, pode-se afirmar que a 

lavagem de São Roque não tem, a rigor, uma origem mítica ou simbólico-religiosa, mas deve-

se destacar que católicos e candomblecistas sempre estiveram presentes nesse evento, e a Igreja 

teve participação importante na sua criação. Há, pelo menos, 20 anos essa cerimônia ganhou 

um sentido mais religioso, sendo organizada diretamente por líderes das religiões afro-

brasileiras, realizando ritos em homenagem ao santo católico e ao orixá Obaluaê: 

Eu tenho muitos anos fazendo essa lavagem, porque é uma promessa minha. 

Quebrei o braço e passei um ano e cinco meses doente, fiz três cirurgias e não 

ficava boa, então eu fiz essa promessa a São Roque e Obaluaê, que se ele me 

desse essa cura [...] enquanto viva eu tivesse ia fazer essa lavagem. Então, até 

o dia que eu não me aguentar em pé eu to fazendo a lavagem de São Roque, 

da Igreja de São Roque. [...] Eu tenho 20 anos que faço essa lavagem, antes 

era Dona do Carmo, uma senhora de idade, é que fazia. Ficou um período sem 

ter a lavagem, foi quando teve esse acidente comigo. Eu vou no preceito, no 

fundamento, mas tem gente que acha que é festa, não, a minha é no 

fundamento do Candomblé [...]. (Wilma Pereira dos Santos, set. 2013). 

Além de Mãe Wilma, o Médium Vidente Dojão (Domingo Tavares Pinto, set. 2013), que 

é da umbanda, também organiza um grupo para a lavagem de São Roque: “eu ia pra lavagem 

com Dona do Carmo... a gente botava todo mundo com lata na cabeça, uns batendo pandeiro, 

outros tambores... depois que eu abrir o centro eu comecei a organizar melhor a lavagem, por 

causa dos meus orixás, e eu faço nos preceitos da religião”. 
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Mãe Wilma (para pagar uma promessa individual) e o Médium Vidente Dojão (para 

homenagear seus orixás) deram continuidade à lavagem de São Roque, que ganhou dimensão 

simbólico-religiosa e coletiva. Muitos adeptos do candomblé, umbanda e de outros sistemas de 

crenças participam dos ritos sagrados desse evento, principalmente para pedir proteção, saúde 

e purificar o corpo e a alma, acreditando nos poderes das entidades reverenciadas na lavagem. 

 Existem, também, aqueles que participam da lavagem por diversão, já que no imaginário 

popular os rituais desse evento ocorrem no limiar entre o sagrado e o profano, o que 

aparentemente, pode dar um sentido de diversão apenas. Para Serra (1999, p. 73), os atos 

realizados pelas baianas do candomblé nas lavagens, como “um breve derramar de água de 

cheiro dos potes floridos, um rápido movimento de vassouras agitadas em esfregadelas 

vigorosas, entre cânticos”, são “uma celebração do sagrado”, sendo que a folia ocorre por conta 

do povo que acompanha esses rituais. 

Figura 5.12 – Lavagem de São Roque/Obaluaê – Nazaré, Bahia – 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Wedmo Teixeira Rosa, ago. 2012/2013. 

Durante a Lavagem de São Roque/Obaluaê alguns espaços de crenças são apropriados e 

ganham significados representativos para a realização de ritos e práticas religiosas dos 

participantes, como terreiros, ruas da cidade, largos/praças e igrejas, que formam um itinerário 

geossimbólico nesse tempo sagrado. 
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Figura 5.13 – Itinerário Geossimbólico da Lavagem de São Roque/Obaluaê 

Nazaré, Bahia – 2012 a 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: A Lavagem de São Roque/Obaluaê é organizada pelo Terreiro Unzó Gunzo Luanda (Candomblé) e o Centro do Caboclo Boiadeiro (Umbanda). 

Fonte: Trabalho de Campo, ago. 2012, 2013 e 2014 (Observação). Base Cartográfica: IBGE - Mapa Urbano Digital (Contagem da População 2007).  

Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa 
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Os rituais para a lavagem iniciam-se nos espaços sagrados das religiões afro-brasileiras 

onde são preparados o balaio com o doburu (pipocas e tiras de coco) e os potes com flores e 

ervas que serão utilizados para “lavar” o adro da Igreja de São Roque e para o banho de cheiro. 

“Depois a gente prepara a rua para seguirmos, todo mundo perfumado, para pegar a água na 

Fonte da Conceição para fazer a lavagem da igreja... a gente prepara a rua para abrir os 

caminhos, porque São Roque vai passar por elas, e sua casa e as ruas devem estar purificadas, 

para o dia de sua festa” (Wilma Pereira dos Santos, set. 2013).  

Assim, o povo de santo segue em cortejo por algumas ruas da cidade de Nazaré ao som 

de músicas e cânticos que exaltam a cultura afro-brasileira, saindo do Bairro da Muritiba em 

direção, primeiro, da Fonte da Conceição, concentrando-se no largo/praça que existe no local 

realizando os primeiros ritos públicos, onde os potes com flores e ervas são preenchidos com 

água e abençoados pelos líderes religiosos presentes através de rituais particulares do 

Candomblé e da Umbanda, finalizando os atos preparativos para a lavagem. De volta à 

caminhada em direção à Igreja de São Roque (Capela de Nossa Senhora de Nazaré), são 

realizadas mais duas paradas, uma em frente à Capela de Nossa Senhora da Conceição – a santa 

é associada, na cultura afro-católica de Nazaré, a Oxum – e outra na Igreja de Nossa Senhora 

da Purificação de Nazaré (Igreja Matriz) – associada à Iemanjá – para reverenciar orixás e 

santos com rezas, agradecimentos e ritos específicos das religiões afro-brasileiras. Nesse 

momento, alguns iniciados, especialmente aqueles que são mais novos na religião, entram em 

transe ou, usando uma expressão popular local/regional, “viram no santo”, e são auxiliados por 

Ogãs e Ekédes143 que acompanham atentos toda a cerimônia.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Os Ogãs e as Ekédes não incorporam o orixá, não entram em transe. A Ekéde coordena, junto com a 

Ialorixá/Babalorixá, o culto dentro de um terreiro de candomblé e, também, cuida do orixá manifestado, o veste, 

protege e prepara-o para a festa. Os Ogãs são responsáveis por cuidarem da parte real, concreta do terreiro, ou 

seja, são responsáveis pelos reparos nos quartos de santo, pelos sacrifícios, o toque dos atabaques, cânticos, entre 

outras funções. (RAMOS, 2011). 
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Figura 5.14 – Espaços de Crenças na Lavagem de São Roque/Obaluaê 

Nazaré, Bahia – 2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Locais das fotos da esquerda para a direita: 1 – Largo/Praça da Fonte da Conceição; 2 – Capela de Nossa Senhora da 

Conceição; 3 – Igreja Matriz; 4 – Ruas da cidade; 5, 6 e 7 – Capela de Nossa Senhora de Nazaré (Igreja de São Roque).  

Fotos: Wedmo Teixeira Rosa, ago. 2012-2014. 
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O largo/praça da Fonte da Conceição, onde são finalizados os preparativos para a lavagem 

de São Roque/Obaluaê, as ruas da cidade, que simbolicamente são purificadas com a 

caminhada, danças e cânticos, e as igrejas, onde são saudados e reverenciados santos e orixás, 

constituem-se em espaços de crenças expressivos para demonstração de fé e vivência religiosa. 

A “Igreja de São Roque”, interligada aos outros espaços de crenças pelos itinerários 

geossimbólicos, é o espaço de crença-ápice do ritual da lavagem, pois às suas portas são 

realizadas as práticas religiosas que culminam o evento, momento em que as pipocas são 

jogadas na porta da capela e sobre as pessoas presentes, além de ocorrer à simbólica lavagem 

do adro da igreja com água de cheiro e vassouras que se agitam ao som de cânticos e palmas. 

As pessoas que acompanham o ritual dos adeptos das religiões afro-brasileiras, entre elas muitos 

católicos e indivíduos que se declaram sem religião, oferecem-se para molharem a cabeça com 

a água dos potes floridos e o banho de pipocas, pedindo saúde e proteção às entidades 

reverenciadas. 

Logo após as celebrações religiosas, forma-se uma roda de samba, ali mesmo em frente 

à igreja, onde grande parte das pessoas presentes canta e dança alegremente ao som de músicas 

diversas que marcam o fim dos ritos sagrados. Muitos se dirigem para as barracas de bebidas 

montadas numa rua ao lado da igreja e continuam festejando o dia ao som de músicas que 

ecoam dos carros e/ou do mini trio elétrico que permanece no local até o início da novena de 

São Roque. A maioria dos adeptos do candomblé e umbanda dirige-se a alguns terreiros que 

comemoram o fim do ritual com uma tradicional feijoada ou outro prato típico da região para 

aqueles que realizaram as celebrações da lavagem de São Roque/Obaluaê.  

Figura 5.15 – Final da Lavagem de São Roque – Nazaré, Bahia - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: Observe-se o mini trio elétrico na foto à direita; vê-se a roda de samba na foto da esquerda 

Fotos: Wedmo Teixeira Rosa, ago. 2013. 
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A Igreja local não impede as práticas religiosas afro-brasileiras, realizadas por ocasião da 

Lavagem de São Roque/Obaluaê, no adro da Capela de Nossa Senhora de Nazaré (Igreja de 

São Roque). Inclusive, pelo menos até 1989, esse evento fazia parte da programação oficial da 

festa de São Roque divulgado pela Paróquia de Nazaré: “LAVAGEM. Dia 13-08-89 – às 10:00 

horas, com saída da Igreja de Nossa Senhora da Conceição com destino à Igreja de São Roque 

no Camamu, com Baianas, onde procederemos a tradicional lavagem” (PROGRAMA - 

CONVITE, 1989, p. 2 – grifo nosso). As fontes de pesquisa indicam que a Igreja incentivava 

esse evento dentro da festa de São Roque, mas quando ele ganhou maior dimensão simbólica 

entre as práticas religiosas afro-brasileiras a instituição católica começou a limitar práticas e 

rituais do candomblé e umbanda, sem, no entanto, impedi-las de acontecer.   

Entretanto, a partir do início da década de 1990, a lavagem não foi mais relacionada na 

programação oficial da festa144, além do que, registros no Livro de Tombo da Paróquia de 

Nazaré indicam um início de tensão entre a Igreja e esse evento: “este ano, como os posteriores, 

foi pedido e exigido da minha parte, como pároco, a não lavagem do templo, quem quiser 

realizar este ato que o faça anteriormente [...]” (LIVRO DE TOMBO, 1965-1993, p. 169)145. 

Segundo as pessoas entrevistadas que trataram desse tema, desde que se iniciou a cerimônia da 

lavagem ela nunca foi interrompida, o que indica que, apesar da tensão existente em 1989, 

houve negociações e chegou-se a um consenso entre a Igreja e aqueles que promovem o evento. 

Atualmente, no momento da lavagem, as igrejas da cidade permanecem com as portas 

fechadas, inclusiva a Capela de Nossa Senhora de Nazaré. Os rituais das religiões afro-

brasileiras e as cerimônias católicas, apesar de nesse dia ocorrerem no mesmo espaço, são 

realizados em tempos diferentes: a lavagem, pela manhã, e a novena, à noite. Desse modo, não 

há misturas de ritos, apenas uma utilização do mesmo espaço de crença. No entanto, há uma 

aproximação de práticas religiosas católicas e afro-brasileiras que fica por conta das pessoas 

que participam do evento, já que, além dos candomblecistas e umbandistas, alguns católicos e 

pessoas que se declaram sem religião, compartilham atos e práticas para vivenciar esse tempo 

sagrado. 

 

 

                                                 
144 Não se conseguiu localizar todos os panfletos informativos com a programação da festa de São Roque. Mas 

aqueles que foram encontrados entre os anos de 1990 e 2014, nenhum fazia referência à lavagem de São Roque. 
145 16/08/89 – Festa de São Roque, Nazaré – Pe. Almiro Rezende. 
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5.3.4 A Procissão de São Roque e a Multiplicação dos Espaços de Crenças 

 

Segundo Cascudo (1980, p. 636), as procissões se constituem em “desfiles de fiéis, 

acompanhando o pálio onde ia o sacerdote, ou seguindo andores ou charolas, com as imagens 

dos santos do dia” e foram instituídas no Brasil desde o governo-geral de Tomé de Souza, com 

a fundação da cidade do Salvador e a chegada dos jesuítas, que logo adotaram e propagaram 

esse ato devocional em caráter penitencial ou festivo, para encantar os indígenas e edificar os 

colonos viciosos, sendo que as mais típicas são aquelas em homenagens dos oragos que fecham 

o novenário de festas religiosas tradicionais.  

Para Del Priore (2000, p. 23), no Brasil colonial, “a difusão das procissões, em dias de 

festas religiosas, colocava em evidência a mentalidade das populações, que viam no rito 

processional uma função tranquilizante e protetora”, pois se somava a ela itinerários 

significativos para determinadas comunidades, além de cantos devocionais e conjuntos de 

preces e orações em forma de ladainhas que suplicavam interseções dos santos para atender 

necessidades imediatas e cotidianas das populações.  

A autora destaca, ainda, que a Igreja Católica atendia à demanda espiritual dos colonos 

com a difusão das procissões e festas religiosas justificando-as histórica e teologicamente, mas, 

também, aproveitando esses momentos para disciplinar e controlar as populações146. No 

entanto, diferentes segmentos da sociedade formados por índios, negros, mestiços e brancos 

encontravam brechas nos rituais das festas religiosas e/ou procissões católicas e introduziam 

representações de suas culturas como gestos, músicas, danças, maneiras de vestir, além de 

recriar mitos e práticas religiosas que reproduziam suas crenças em espaços concretos e 

simbólicos durante o tempo da festa, que destoavam de rituais da religião oficial e 

aproximavam-se de práticas da religiosidade popular. 

Essa relação entre Igreja – que tenta impor seus preceitos e rituais religiosos 

“romanizados” – e a religiosidade popular – que, por sua vez, busca oportunidades ou lacunas, 

nos atos religiosos “oficiais” para realizar práticas religiosas “não oficiais” – perpetua-se até os 

dias atuais em diferentes festas religiosas do Brasil, explicitando-se alianças e tensões dessa 

relação em momentos importantes desses eventos como as procissões em honra de santos. Isso 

                                                 
146 Vale lembrar da relação Estado e Igreja no período colonial para ressaltar o interesse do Estado nesse tipo de 

disciplina religiosa e controle da população. Para as festas e o caráter brasileiro no período recente ver também 

DaMatta (2001). 
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pode ser observado em diversos tempos sagrados no Recôncavo da Bahia, especialmente na 

festa de São Roque, em Nazaré. 

A procissão de São Roque se constitui no momento mais importante da festa dedicada ao 

santo, pois promove os contatos mais intensos e significativos entre indivíduos e/ou grupos 

religiosos com o sagrado, além de sacralizar, temporariamente, os lugares percorridos pelo 

enorme cortejo de fiéis que acompanha o andor com a imagem do santo, criando as condições 

simbólicas necessárias para a multiplicação dos espaços de crenças em diferentes pontos da 

cidade de Nazaré, como praças, ruas, residências, onde vários devotos manifestam 

publicamente suas homenagens, respeito e devoção à divindade.  

Figura 5.16 – Procissão de São Roque – Nazaré, Bahia – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Antonio Andrade Mota / Roque Medeiros (foto maior) – ago. 2014. 
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Todos os anos, no dia 16 de agosto, a imagem de São Roque sai da Capela de Nossa 

Senhora de Nazaré, acompanhada da imagem de outros santos, e percorre as ruas de quase todos 

os bairros de Nazaré, recriando o mito de origem da festa, que está relacionado ao livramento 

da população da cidade da “peste”. Esse é um ato devocional em sinal de agradecimento pela 

graça alcançada e renovação de pedidos, promessas e súplicas que atende à demanda espiritual 

de grande parte do povo nazareno. 

A tradição do cortejo de percorrer todas as ruas de Nazaré foi sendo modificada, 

especialmente porque a cidade crescia e o tempo de realização da procissão aumentava. O Pe. 

Edmilson Ribeiro lembra que o itinerário desse ato devocional foi reduzido com o passar do 

tempo, percorrendo as ruas principais da cidade e deixando de entrar em várias vielas e ruas 

secundárias na tentativa de manter um horário de retorno para garantir as celebrações litúrgicas 

finais: 

A procissão entrava de beco em beco, de rua em rua [...], mas reduziu bastante. 

E nós, no decorrer do tempo, fomos reduzindo. Um dos padres, antes de mim, 

que mais reduziu foi o Padre Hermínio, ele até já morreu. [...] Quando eu 

cheguei em 1979 já estava reduzindo, e eu não aumentei, ele terminou tá 

terminado. [...] Eu não entrava de beco em beco, só percorria as ruas 

principais, porque se eu fizesse vontade não terminava às 20h. (Pe. Edmilson 

Ribeiro, mar. 2014). 

No entanto, com o crescimento urbano de Nazaré e, consequentemente, o surgimento de 

novos bairros, a procissão de São Roque, que até 1993 começava entre 14h e 15h, chegava ao 

seu fim cada vez mais tarde para atender os apelos devocionais da população que solicitava a 

passagem da imagem do santo em sua rua: “antigamente não existia o bairro da Santa Rita, era 

uma invasão, não tinha rua, não tinha nada... depois de organizada os moradores fizeram um 

pedido ao padre com abaixo assinado e tudo para que São Roque também fosse até lá... e foi o 

que aconteceu” (Nevanilton Lima de Araújo, mar. 2014). Fatos como esses prolongavam ainda 

mais o tempo de caminhada. 

Os registros no Livro de Tombo (1965-1993) da Paróquia de Nossa Senhora da 

Purificação de Nazaré indicam que essa procissão durava em média seis horas, aumentando 

gradativamente a partir da década de 1980, chegando a nove horas de caminhada em 1990: 

No dia 16 de agosto com alvorada festiva, começou a grande festa, às 9h missa 

campal, tendo como presidência da celebração, D. João Nilton, bispo 

diocesano, uma imensa multidão encheu a praça da Igreja. As 14:30 horas a 

grandiosa procissão que percorreu quase todas as ruas da nossa cidade [...]. Às 
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23:30h a procissão retornou, encerrando com a bênção do Santíssimo 

Sacramento, com uma multidão incalculável. (LIVRO DE TOMBO, 1965-

1993, p. 176)147. 

O Pe. Almiro Rezende Peixoto, com apoio da Diocese de Amargosa, dividiu a procissão 

de São Roque em duas etapas no ano de 1994: a primeira realizada na parte da manhã 

percorrendo o Bairro do Apaga Fogo e Camamu terminando com a Missa Festiva às 10:30 

horas; a segunda começando no início da tarde e percorrendo os outros bairros da cidade, 

estendendo-se até o final da noite e encerrando-se com a benção do Santíssimo Sacramento, 

que marca o fim dos festejos em honra de São Roque. Essa mudança permanece até os dias 

atuais e se desenhou como uma estratégia da Igreja para atender à tradição local e não interferir 

muito nos rituais litúrgicos da instituição, já que a missa festiva, um dos principais momentos 

simbólicos da festa para a Igreja, realiza-se no final da primeira etapa da procissão, geralmente 

presidida pelo Bispo Diocesano ou padres de grande prestígio na região, contando, ainda, com 

a presença de milhares de fiéis. À tarde a imagem de São Roque sai da igreja e percorre a cidade 

nos braços do povo, levada em todos os bairros, passando pelas principais ruas, atendendo as 

demandas devocionais da população e sem hora definida para retornar, realizando-se, nesse 

sentido, uma procissão com um caráter muito mais popular, fugindo, inclusive, do controle do 

clero. 

A multidão que acompanha a imagem do santo é formada por sete a oito mil fiéis, 

chegando, em algumas ocasiões, a mais de dez mil pessoas148, que caminham, muitos descalços, 

pelas ruas estreitas da cidade em um movimento contínuo com duração média de 10 horas e 

que se estende por cerca de 22 km, somando-se as duas etapas da procissão. Essas pessoas 

seguem o andor de São Roque, ricamente ornamentado, realizando orações, puxando ladainhas 

e entoando cantos religiosos animados em grande parte do percurso por bandas de músicas da 

cidade que se revezam e desfilam junto com a população.  

  

                                                 
147 “Festa do Glorioso São Roque, 16 de agosto de 1990” – Pe. Almiro Rezende Peixoto. Os registros dos anos de 

1991 e 1993 afirmam que a procissão de São Roque encerrou-se às 24 horas.  
148 Em 1981 com o término da restauração feita pelo IPHAN da Capela de Nossa Senhora de Nazaré (chamada 

pela população de Capela de São Roque) a Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Nazaré registrou no seu 

Livro de Tombo (1965-1993, p. 86) a participação de 15 mil pessoas na procissão. Segundo a Prefeitura Municipal 

de Nazaré e a Polícia Militar em 2005, por ocasião da 150. ª festa de São Roque, a procissão contou com mais de 

15 mil fiéis e, em 2012, a presença da imagem do Senhor do Bonfim ajudou a atrair devotos que formaram um 

cortejo com mais de 12 mil pessoas durante a procissão de São Roque. 
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Figura 5.17 – Itinerário Geossimbólico da Procissão de São Roque 

Nazaré, Bahia – 2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: O início e final da procissão da manhã e da tarde/noite são na Capela de N. Sra. De Nazaré/Igreja de São Roque. Com exceção da Capela de Santo Antonio e da de São Roque dos Milagres, 

todas as outras estão no percurso da procissão ou muito próximas a ele (como a Capela de Santa Rita e a de N. Sra. Da Conceição). Os espaços de religiosidades afro-brasileiras assinalados no 

mapa foram apenas aqueles em que se identificou algum tipo de reverência ou homenagem a São Roque/Obaluaê no momento da procissão. 

Fonte: Trabalho de Campo, ago. 2012 a 2014 (observação). Base Cartográfica: IBGE – Mapa Urbano Digital (Contagem da População 2007). Elaboração: Wedmo Teixeira Rosa. 
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O itinerário da procissão é previamente definido pela Igreja juntamente com pessoas da 

comunidade que ajudam a organizar a festa de São Roque, mas esse percurso já está implícito 

no imaginário coletivo da população local, sendo, eventualmente, recriado por ocasião de 

problemas de infraestrutura das ruas e, principalmente, para atender pedidos de moradores 

enfermos que esperam ansiosos a passagem da imagem do santo na porta de sua residência para 

suplicarem por um milagre de cura. Esse é um itinerário geossimbólico, com significativos 

locais representativos que demarcam o roteiro religioso, como capelas e residências de 

enfermos ou de pessoas que alcançaram graças por interseção do santo, além de terreiros de 

candomblé que prestam homenagem a São Roque/Obaluaê nesse tempo sagrado. 

Esse percurso é sacralizado pela passagem da imagem de São Roque e em vários 

momentos se realizam rituais e práticas religiosas em honra ao santo nos diversos espaços de 

crenças existentes e/ou criados por indivíduos e/ou grupos sociorreligiosos para manifestarem 

sua devoção das mais diferentes formas, que é marcada, muitas vezes, por uma circularidade 

cultural que aproxima práticas do catolicismo e das religiões afro-brasileiras.  

A imagem de São Roque sai da Capela de Nossa Senhora de Nazaré e retorna para ela no 

final das duas etapas da procissão. Esse edifício religioso se constitui no principal espaço de 

crenças para a maioria dos fiéis que se concentram em seu largo/praça para assistirem as 

celebrações litúrgicas realizadas pela Paróquia de Nazaré, como a Missa Festiva e a Benção do 

Santíssimo Sacramento, para esperarem a saída e, principalmente, o retorno da procissão, além 

de efetuarem práticas religiosas que satisfazem suas demandas devocionais149. As Capelas de 

São José, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Santa Rita, Nossa Senhora 

Rainha dos Anjos, Sagrado Coração de Jesus e Igreja Matriz estão no percurso da procissão, 

demarcando locais importantes do seu roteiro. Algumas dessas capelas, como a de São José e 

de Nossa Senhora Aparecida, permanecem abertas aguardando a passagem da imagem de São 

Roque, quando uma parte da comunidade do bairro presta homenagens ao santo e/ou começa a 

seguir o cortejo a partir desse ponto.  

 

 

                                                 
149 Como exemplo, pode-se citar novamente a retirada das flores e folhas que enfeitam o andor com a imagem do 

santo, portanto, tocadas pelo sagrado, para serem usadas em chás e banhos que ajudam, na visão religiosa dos 

devotos, a enfrentar problemas do corpo e da alma.  
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Figura 5.18 – Capela de São José e de Nossa Senhora Aparecida nas homenagens a imagem 

de São Roque – Nazaré, Bahia – 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Wedmo Teixeira Rosa (foto esquerda, ago. 2013 – Capela de São José / foto direita ago. 2012 – Capela de 

Nossa Senhora Aparecida). 

Diversas ruas da cidade que fazem parte do percurso da procissão também se constituem 

em espaços de crenças. Nesse sentido, muitas pessoas ornamentam a rua em que moram com 

bandeirolas, folhas de palmeiras, tapetes desenhados no chão com pó de serra, faixas, cartazes 

etc., esperando a passagem da procissão ou, ainda, para indicar que os moradores desejam que 

o cortejo passe naquele local.  

A imagem de São Roque passa em minha rua [...] aí eu e alguns vizinhos 

arrumamos a rua na noite anterior da procissão... avisamos aos moradores: 

“bota palmeira na porta que São Roque vai passar”. Fazemos umas faixas e, 

às vezes, bandeirolas... isso para saudar a imagem de São Roque que passa na 

rua. Tem bairros que fazem... como no Apaga Fogo, eles fazem um tapete no 

chão com pó de serra e desenham coisas assim... tem a Pomba do Espírito 

Santo, tem o Cálice... tudo isso para a imagem passar e saudar São Roque [...]. 

(Antonia Carmo de Jesus, mar. 2014). 

Existem, também, indivíduos que estabelecem pequenos roteiros que servem para o 

pagamento de promessas com a realização de algumas práticas religiosas como seguir a 

procissão com os pés descalços e/ou carregar/segurar o andor com a imagem do santo por 

determinadas ruas de seu bairro.  Outros, que moram em ruas que não fazem parte do itinerário 

da comitiva religiosa, dirigem-se às esquinas, vias ou praças que estão dentro desse percurso 

para manifestarem sua devoção e/ou armarem pequenas barracas/tabuleiros para distribuírem 

pipocas aos participantes da longa caminhada. 
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Figura 5.19 – Ruas como espaços de crenças na Procissão de São Roque  

Nazaré, Bahia – 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notas: a) Moradores da Rua Juerana de Cima estendem tapete vermelho, amarram folhas de palmeiras nos postes e armam 

bandeirolas para reverenciar São Roque (2013); b) A procissão de São Roque passa na Rua Pedro Moreira Tupinambá que 

foi ornamentada com um tapete feito de pó de serra com desenhos homenageando o santo, além de bandeirolas e bandeiras 

vermelhas amarradas nos poste e na frente de várias casas (2013); c) Devota de São Roque paga promessa, vestida de branco 

e descalço, carregando o andor com a imagem do santo nas ruas do bairro do Apaga Fogo; d) Devota de São Roque vestida 

de branco arma uma barraca/tabuleiro em um cruzamento das Ruas Cidade da Palha e Dr. Américo Farias para distribuir 

pipocas entre os participantes da procissão (2013). 

Fotos: Wedmo Teixeira Rosa, ago. 2013/2014.  

 

Esse conjunto de práticas transforma várias ruas da cidade em espaços de crenças que 

explicitam, de forma coletiva e individual, a devoção de muitos moradores ao santo protetor 

contra a “peste”. Eles se preparam e organizam-se para espacializar e demonstrar sua 

religiosidade, saudando a passagem da imagem de São Roque nas ruas da cidade de Nazaré. 

Muitas casas também são “arrumadas” para reverenciar São Roque, constituindo-se em 

espaços de crenças com caráter individualizado, onde a família ou um morador específico 

expressam sua religiosidade expondo imagens de santos de sua devoção, além de São Roque, 

em pequenos altares montados na frente ou na janela de sua residência, colocam nas janelas 

toalhas brancas, velas e/ou jarros de flores, oferecem pipocas, pães, mingaus, arroz doce etc., 

àqueles que passam acompanhando o cortejo, entre outras demonstrações de veneração ao santo 

(b) 

(c) (d) 

(a) 
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homenageado. Algumas dessas casas são consideradas locais representativos do itinerário 

geossimbólico da procissão de São Roque, pois seus moradores receberam graças por 

intercessão do santo ou são devotos fiéis reconhecidos pela população local150.  

Figura 5.20 – Casas como espaços de crenças na Procissão de São Roque 

Nazaré, Bahia – 2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Wedmo Teixeira Rosa, ago. 2012-2014. 

                                                 
150 Pode-se citar como exemplo Dona Isabel (última foto – esquerda), que mora no Apaga Fogo e se diz curada de 

um câncer por intercessão de São Roque, ou, ainda, Dona Joanita (última foto – direita), moradora do Batatan e 

devota emocionada de São Roque, que tem na parede frontal de sua casa uma enorme pintura da imagem do santo. 
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Ao passar em frente à casa de alguns moradores enfermos ou que foram curados de uma 

doença, a imagem de São Roque para por alguns instantes e é levada na direção da pessoa que 

solicitou sua presença, que imediatamente agarra-se à fita branca e vermelha amarrada no andor 

do santo, tira uma flor que ornamenta o andor e súplica a intercessão do santo para resolver 

algum problema de saúde ou agradece por uma graça alcançada de forma emocionada, em meio 

aos aplausos que ecoam da multidão que observa aquele ato de maneira solidária.  

Figura 5.21 – A imagem de São Roque para na casas dos devotos  

Nazaré, Bahia – 2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Wedmo Teixeira Rosa / Antonio Andrade Mota, ago. 2012-2014. 

 

Esses momentos se repetem incansavelmente durante a caminhada que, muitas vezes, se 

desvia do roteiro original entrando em becos e vielas para satisfazer à demanda devocional 

dessa parte da população, que acredita no poder de cura de São Roque.  A Paróquia de Nazaré 

e o Conselho Pastoral e Administrativo da Comunidade (CONPAC) do Camamu, que 

organizam a festa de São Roque, tentam administrar a situação descrita acima para atender aos 

anseios da religiosidade popular e manter certo controle sobre a procissão, “equilibrando” o 
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desejo do povo com as definições previstas no roteiro oficial, como descreve uma das pessoas 

entrevistadas que colabora na organização do evento: 

Muitas pessoas tem aquela fé e querem que a imagem de São Roque passe 

pela sua porta: “ah! meu pai tá doente e tá lá na porta, aí eu queria que imagem 

passasse por lá”. [...] O povo quer que a imagem passe pela porta... têm 

pessoas que durante o novenário já vem pedindo a gente pra colocar no papel, 

pra quando passar em tal lugar dá uma quebradinha e entrar ali no beco 

ligeirinho, só a imagem de São Roque [...] Então a gente que tá na frente da 

organização tenta até dar um jeitinho de entrar num lugar pra sair pelo outro 

pro pessoal seguir e não atrasar a procissão [...]. 

A gente tenta equilibrar tudo isso pra organizar, pra não fugir muito do 

roteiro da procissão. Mas, sempre passamos na porta daquelas pessoas 

enfermas... aí a gente pega a imagem de São Roque e vira para a casa da 

pessoa... um exemplo: a pessoa tá na porta, a imagem tá passando cá na rua 

principal... aí a gente pega a imagem e leva até próximo ao enfermo... e essas 

pessoas têm a tradição de pegar na fita, eles querem pegar na fita, a gente leva 

a fita até eles, eles beijam a fita, se benzem com a fita... daí a gente pega a 

imagem e depois seguimos o caminho do roteiro da procissão. Essas pessoas 

se emocionam e também emocionam a gente, porque vemos e sentimos a fé 

delas em São Roque [...]. É por isso que eu digo: [...] essa imagem de São 

Roque de Nazaré tem um poder inexplicável com as pessoas, porque elas se 

encantam, é uma loucura mesmo, é uma devoção que a gente não sabe 

explicar, então as pessoas se emocionam e emocionam a gente que tá ali na 

frente vendo tudo aquilo [...]. (Nevanilton Lima de Araújo, mar. 2014).  

Outra peculiaridade da procissão de São Roque está associada às reverências e 

homenagem realizadas por determinados terreiros de candomblé e centros de umbandas da 

cidade de Nazaré ao santo católico e ao orixá Obaluaê. Ao passar em frente a alguns desses 

espaços das religiões afro-brasileiras o povo de santo vestido de branco atira pipocas (o 

alimento preferido de Obaluaê) sobre a imagem de São Roque e a compartilham com pessoas 

que acompanham a procissão, jogam seiva de alfazema sobre o andor e/ou o incensam, realizam 

rituais específicos e, inclusive, alguns poucos até entram em transe por causa da energia e da 

presença da imagem do santo.  
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Figura 5.22 – Espaços religiosos afro-brasileiros homenageiam São Roque durante a 

procissão – Nazaré, Bahia – 2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Wedmo Teixeira Rosa, ago. 2012-2014. 

 

Essa é uma especificidade de uma festa que é, primeiramente, católica, mas que, também, 

tem forte relação com outros sistemas de crenças em virtude do poder simbólico-religioso de 

São Roque que permeia o imaginário de grande parte da população da cidade de Nazaré, 

marcando uma circularidade cultural-religiosa que é vista com naturalidade, até mesmo por 

sacerdotes da Igreja Católica: 

A imagem de São Roque e dos outros santos que vão juntos na procissão 

passam em frente de muitos terreiros de candomblé de Nazaré, quase todos! 

Tem muitos terreiros que fazem a saudação com atabaques, joga pipoca ou 

água de cheiro e muitas pessoas se manifestam. Quem é católico, padre, freira, 

ministro da eucaristia e quiser comer a pipoca, tomar o mingau... pode tomar, 

pode comer, e não vai ter nada... isso é tranquilo. Eu caio nessa, sem 

problema... pra mim é tranquilo, nunca me fez mal e até hoje eu faço isso, 

mesmo sendo padre, pois é parte de minha cultura... eu sou filho de Nazaré. 

(Pe. Gonçalo Marinho Santos, fev. 2014). 
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O Bispo diocesano também comenta sobre esse tema: “[...] você não pode imaginar uma 

procissão em Nazaré sem levar em consideração a herança do passado e sua religiosidade. São 

coisas seculares, daí você não pode querer delimitar: aqui é do católico, ali é do candomblé... 

isso é muito complicado” (Bispo Dom João Nilton Souza, fev. 2014). 

A relação entre catolicismo e religiosidade afro-brasileira é tão forte na festa de São 

Roque em Nazaré, especialmente durante a procissão, que alguns terreiros demarcam 

geossimbolicamente o percurso do cortejo. O Terreiro Ajunssun Zitozan, conhecido 

popularmente como Reinado Congo de Ouro (ver figura 5.22 – as duas fotos superior), por 

exemplo, fica no final de uma rua sem saída, e a procissão com a imagem de São Roque vai até 

a frente do terreiro e volta depois de ser reverenciado pelos filhos da casa que estão se 

preparando para o Olubajé, a principal festa em homenagem a Obaluaê:  

No dia 16 de agosto, dia da procissão de São Roque, estamos tocando ou 

preparando-se para o Olubajé, mas arrumamos a nossa rua pra São Roque 

passar. Colocamos um tapete desde o início da rua até aqui na porta do terreiro 

e quando a procissão de São Roque passa aqui na porta, paramos tudo, 

soltamos fogos pra ele, jogamos pipoca nele e depois que São Roque volta e 

desce a rua, continuamos tocando ou com os preparativos para a nossa festa. 

(José Cassiano da Silva, 23 ago. 2013). 

Os terreiros de candomblé e centros de umbanda são, dessa forma, espaços de crenças 

com grande representatividade simbólica na procissão de São Roque, constituindo-se em 

lugares de fortes expressões de rituais específicos das religiões afro-brasileiras que cruzam e/ou 

compartilham homenagens e reverências ao santo/orixá com manifestações de práticas 

religiosas que se aproximam de outras crenças, refletindo a religiosidade popular do povo 

nazareno. 

A Igreja Católica, representada pela Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Nazaré, 

reconhece a importância da participação popular nos festejos em honra de São Roque e a 

diversidade de crenças e práticas religiosas durante esse tempo sagrado, equilibrando ações que 

tentam estabelecer certo controle sobre os principais eventos da festa – como a procissão – com 

estratégias que atendam os desejos, tradições, sentimentos e devoções da religiosidade popular, 

o que gera algumas tensões, negociações e consensos entre a instituição e indivíduos e/ou 

grupos sociorreligiosos151. 

                                                 
151 Algumas tensões e consensos que marcam a relação entre a territorialidade católica e a religiosidade popular já 

foram apontados em itens anteriores. A próxima seção discutirá esse tema abrangendo, especificamente, a 

procissão de São Roque. 
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5.4 TENSÕES E CONSENSOS DE UMA FESTA  

 

As estratégias de apropriação e controle sobre a festa de São Roque em Nazaré por parte 

da Igreja pressupõem uma territorialidade católica em relação aos principais espaços e eventos 

desse tempo sagrado; no entanto, rituais e práticas da religiosidade popular se aproximam aos 

atos litúrgicos oficiais e se desdobram em diversos espaços de crenças na cidade, constituindo-

se, em determinados momentos, como características principais da festa. A relação da 

territorialidade católica com a religiosidade popular produz um território religioso 

simbolicamente demarcado, sem limites formais e fixos (BONNEMAISON, 2002), por espaços 

de crenças com significativa representatividade para a Igreja e, principalmente, para 

determinados indivíduos e/ou grupos sociorreligiosos. A produção desse território abrange 

relações sociais de poder resultado de uma territorialidade que envolve diferentes agentes 

(RAFFESTIN, 1993), apropriação/valorização simbólica de espaços de vida cotidiana 

(HAESBAERT, 2011) e a influência ou controle de pessoas, coisas, fenômenos e relações 

sociais sobre uma área imaginada e compartilhada (SACK, 1986), o que faz aparecer tensões e 

consensos entre os diversos agentes desses processos. 

O poder hegemônico sobre esse território é pretendido pela Igreja Católica que age no 

sentido de difundir seus preceitos religiosos e, ao mesmo tempo, atender as demandas 

espirituais da religiosidade popular, mantendo assim sua legitimidade junto a indivíduos e/ou 

grupos sociais que, por sua vez, reconhecem o poder da instituição enquanto força hegemônica, 

desde que sejam satisfeitas suas necessidades devocionais. O poder se origina de um grupo 

(ARENDT, 1985), ciente disso, a Paróquia de Nazaré, que detém hegemonia sobre a festa de 

São Roque, legitima esse poder agindo em comum acordo com a comunidade local que 

participa dos eventos principais desse tempo sagrado.  

O itinerário geossimbólico da procissão de São Roque se apresenta como o resultado 

principal das tensões e consensos que envolvem as estratégias de territorialidade católica e a 

religiosidade popular. Existe um comum acordo que está implícito nessa relação e que 

estabelece o percurso do cortejo, atendendo aos anseios da instituição católica e da multidão 

que acompanha a imagem do santo. 

Nesse sentido, o itinerário da procissão é definido teórico e “oficialmente” pela Igreja, 

mas é o povo que, na prática, o constrói e o legitima. Não existe um roteiro rigidamente 
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demarcado e fixo, sendo que o caminho a ser trilhado vai sendo mostrado e construído pela 

multidão que acompanha procissão à medida que ela avança pelas ruas da cidade.  

A procissão não é uma coisa dirigida, onde alguém diz: “tem que passar”. Isso 

é uma coisa inexplicável [...], pois ela, simplesmente, vai... você tá me 

entendendo? Ela segue sem distinção de bairro: “esse é o bairro chique, esse 

é o bairro pobre”. Não, ela vai! [risos]. O povo que leva! É uma coisa 

espontânea, não é determinada [...]. E você pode observar que é um entra em 

beco, sai de beco, e daí a pouco você não sabe onde a imagem do santo está. 

Tem momentos que nem eu sei em que lugar estou, pois você se perde na 

multidão. (Roque Rodrigues Ramos, ago. 2013). 

Essa procissão tem caráter muito popular, sem regras fixas. Nos momentos de dúvidas do 

percurso ou quando aqueles que estão à frente da organização do evento (Igreja e CONPAC do 

Camamu) decidem seguir o trajeto traçado previamente, o povo indica ou reivindica a passagem 

do cortejo em determinadas ruas, becos e vielas, direcionando o andor com a imagem de São 

Roque por esses locais152. A Igreja exonera-se da tarefa de definir um percurso fixo para esse 

ato devocional e caminha junto com o povo, satisfazendo suas necessidades. Tensão, 

negociação e sapiência são explicitadas por um dos religiosos entrevistados: 

A festa de São Roque é do povo e não depende do padre. Ou o padre tem 

sabedoria para fazer a festa junto com o povo... porque se ele e a Igreja 

for contra o que o povo quer, o povo leva o santo e o padre fica sozinho 

na igreja [...]. Eu consegui diminuir um pouco o roteiro da procissão, 

disciplinando o povo pelas ruas que tinha que passar, mas foi muito 

difícil. Já brigamos muito com o povo por conta dessa história da imagem de 

São Roque entrar em várias ruas. Mas não adianta, se a Igreja quiser estar ao 

lado do povo tem que deixar... porque quando chegava numa rua que a 

imagem não entrava, o povo queria levar apulso o santo... carregava mesmo a 

imagem. Daí a pouco eu perguntava: “cadê a imagem de São Roque?” E o 

povo respondia: “tá desgarrada por aí... o senhor não deixou que a imagem 

entrasse, então entraram com a imagem [risos]”. E aí, a imagem de São Roque 

entrava carregada pelo povo. (Pe. Edmilson Ribeiro, mar. 2014). 

O congraçamento e a comunhão entre as pessoas de diversos credos e entre o povo e a 

Igreja é ressaltado em diversas falas, muito embora tal momento estático não seja despido de 

controvérsias. Quando a instituição católica tenta definir um percurso e/ou reduzi-lo, não obtém 

grande sucesso, pois isso é motivo de muitas tensões entre a Igreja e a comunidade, como relata 

o Pe. Gonçalo Marinho Santos (fev. 2014): “Tem um padre que a minha rua não gosta. Isso 

porque ele tirou a procissão de passar na Volta do Tanque e aí o povo quer ver o cão, mas não 

                                                 
152 As justificativas são muitas: “dona fulana tá doente e está esperando São Roque em sua casa”; “todo ano a 

procissão entra nesse beco, porque esse ano não vai entrar? Tem que entrar!”; “a rua tal está toda enfeitada 

esperando a passagem da procissão” (essas são algumas falas dos participantes da procissão de São Roque ouvidas 

pelo pesquisador durante os anos de 2012, 2013 e 2014).  
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quer ver esse padre lá. Se a Igreja ou algum padre tirar a procissão de passar em alguma rua que 

já passa, aí tem confusão.”  

Ao reduzir o trajeto da procissão, um padre, que representa a Igreja, compra uma briga 

com a população local que gera grandes tensões. Assim, muitas vezes, a instituição cede aos 

apelos de moradores que justificam de todas as formas possíveis a volta do roteiro original, 

como foi o caso da Rua do Tanque. A logística do evento católico não abarca o todo que implica 

o deslocamento dos fiéis e da imagem do santo por um espaço carregado de significados e 

crenças pelos próprios habitantes. 

A procissão de São Roque sacraliza os lugares percorridos pela imagem do santo, 

qualificando praças, ruas e casas como espaços onde as expressões de crenças e práticas 

religiosas ganham sentido no contexto da festa. Por isso, no imaginário simbólico-religioso de 

grande parte da população de Nazaré, a passagem da imagem de São Roque é tão importante 

para quase todas as ruas e bairros da cidade, pois permite aos indivíduos e grupos 

sociorreligiosos criarem representações simbólicas significativas. 

Outro ponto de tensão e consenso nessa festa diz respeito a circularidade cultural, uma 

característica marcante da religiosidade popular na cidade de Nazaré, especialmente no que diz 

respeito às relações entre práticas do catolicismo e das religiões afro-brasileiras. De imediato 

percebe-se uma relação consensual entre esses diferentes sistemas de crenças, que muitas vezes 

se cruzam na realização de suas práticas religiosas. Todos os líderes católicos, candomblecistas 

e umbandistas entrevistados foram unânimes em afirmar que não existem conflitos, tensões ou 

qualquer tipo de rusgas entre as religiões153. Porém, nota-se um empenho entre esses sistemas 

de crenças para amenizar e/ou resolver possíveis entraves que tornariam instáveis essa relação. 

Como se trata de assunto assaz delicado, é de se esperar que as escaramuças e diferenças não 

sejam muito verbalizadas, dado o ambiente de concordância da população e o convívio de 

múltiplas territorialidades que marcam os espaços de crenças. 

O bispo de Amargosa, por exemplo, reconhece que a convivência entre diferentes 

sistemas de crenças no território diocesano ocorre de forma pacífica, sem grandes problemas 

entre as religiões católica e afro-brasileiras, especialmente em Nazaré: 

                                                 
153 É interessante apontar, ainda, que os evangélicos não participam dos festejos em honra de São Roque (os poucos 

adeptos dessa religião que foram encontrados na procissão, afirmaram que estavam ali apenas por curiosidade), 

mas também não se manifestam, não distribuem panfletos “conscientizadores” ou fazem qualquer outro ato que 

desqualifique a festa. 
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[...] Felizmente até que nós temos conseguido, eu diria... uma convivência 

com outros segmentos religiosos. Em Nazaré, por exemplo, nunca tivemos 

problemas com relação ao pessoal mais ligado a religiosidade afro. Nós 

sabemos, identificamos... e muitas pessoas, creio que não tem uma clareza de 

sua identidade de fé religiosa: há um tempo é católico e outro tempo é do 

candomblé. Você ver isso na festa de São Roque... ali você ver as duas coisas 

com muita clareza. Não é fácil lidar com essa questão, mas também não tem 

conflitos. Eu creio que se deve ter uma habilidade para que cada um tenha a 

razão de sua fé. Pelo menos, de nossa parte, sabemos respeitar quem não 

tem a comunhão plenamente católica. (Bispo Dom João Nilton, fev. 2014) 

Um dos babalorixás entrevistados confirma essa relação harmoniosa e as afinidades entre 

as religiões católica e afro-brasileiras em Nazaré, especialmente durante a festa de São Roque: 

A relação entre a Igreja e os Terreiros é a melhor possível. Não temos 

problemas com a Igreja. Inclusive as pessoas do candomblé vão para a novena 

de São Roque, ajudam a decorar a igreja, participam das reuniões que 

acontecem sobre a festa. Todos unidos por um bem comum, que é 

homenagear São Roque. Então não é porque é do candomblé que não 

pode ir na igreja... negativo! A afinidade é muito grande.  

[...] Já houve um tempo que existia muito preconceito com nossa religião, mas 

diminuiu bastante. Então há um elo de convivência com a Igreja, há uma 

proximidade e, principalmente, respeitabilidade... porque o padre hoje, 

respeita a nossa casa, pois eu sou um sacerdote, minha religião é aceita pela 

sociedade, apesar de algumas resistências por parte de pessoas desinformadas 

[...]. (Raimundo Gilberto de Pinho, ago. 2013). 

A relação entre catolicismo e religiões afro-brasileiras é vista com naturalidade em 

Nazaré, destacando-se como centralidades dessa interação a ideia de convivência e respeito 

mútuo entre esses sistemas de crenças. Nesse sentido, pode-se inferir que dentro do território 

religioso formado durante a festa de São Roque existe uma “coexistência pacífica”154 entre 

práticas religiosas do catolicismo – que são hegemônicas – e das religiões afro-brasileiras – 

minoritárias –, exercendo influências uma sobre a outra e vice-versa, e que se refletem em 

práticas da religiosidade popular.  

No entanto, isso não quer dizer que não existam, de fato, algumas crises ocasionais entre 

esses sistemas religiosos ou entre a instituição católica e a religiosidade popular. Essas tensões 

são provocadas e marcadas por fatos isolados que partem de indivíduos, representantes da Igreja 

ou de irmandades religiosas e/ou de grupos sociorreligiosos que estranham determinadas 

situações, pois, muitas vezes, são “estrangeiros” (outsiders) ou alheios à realidade local, o que 

pode provocar certa instabilidade nessa relação. 

                                                 
154 Ver Sopher (1967 apud CORRÊA, 2004, 2012; ROSENDAHL, 1996, 2012). 
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Um exemplo ilustrativo para compreender essas tensões eventuais aconteceu na procissão 

de São Roque do ano de 2012, quando a imagem do Senhor do Bonfim (Basílica do Senhor do 

Bonfim – Salvador) participou daquele ato devocional. O cortejo com a imagem de Senhor do 

Bonfim, São Roque e outros santos, no início de sua segunda etapa na parte da tarde, saiu da 

Capela de Nossa Senhora de Nazaré e, como de costume, foi para o Bairro da Muritiba e ao 

passar em frente ao primeiro terreiro (Ajunssun Zitozan) foram feitas as reverências tradicionais 

do povo de santo às imagens que participavam da procissão. Alguns membros da Irmandade do 

Senhor do Bonfim estranharam a situação, pois o terreiro está localizado em uma rua sem saída 

e para eles não fazia sentido entrar ali só para passar em frente daquele local, onde rituais e 

práticas religiosas específicas do candomblé estavam sendo realizadas. O Babakekerê José 

Cassiano da Silva (ago. 2013) relembra o episódio: 

Em 2012 quase teve briga aqui. Porque veio a imagem do Senhor do Bonfim 

e São Roque, aí subiu aqui na rua pra mais de 10 pessoas da irmandade... aí 

nós jogamos pipoca, teve gente que virou no santo e tudo... e uma dessas 

pessoas da irmandade não gostou. Ele veio de fora, tirou aquela capa lá em 

baixo, resmungou e quase foi embora... porque jogamos pipoca em São 

Roque e Senhor do Bonfim e ele não aceitou aquilo, ele não gostou não e 

queria até tirar a imagem de Senhor do Bonfim da procissão.  

Esse princípio de tensão, que poderia ter se transformado em um conflito155, foi logo 

amenizado por intermédio dos organizadores da festa de São Roque, por parte da população 

católica local e até por outros membros da própria Irmandade do Senhor do Bonfim, como 

recorda Nevanilton Lima de Araújo (mar. 2014): 

Queriam tirar a imagem do Senhor do Bonfim da procissão [...], mas 

aí...assim...Senhor do Bonfim veio visitar São Roque, se veio visitar... foi feita 

uma programação pra ele, pra ele ir na procissão toda, então se São Roque já 

entrava naquela rua do terreiro, não tinha porque Senhor do Bonfim também 

não entrar, aí a gente levou. Mas não sabíamos dessa questão da irmandade 

que não queria misturar a imagem do Senhor do Bonfim com a parte do 

candomblé... aí eles queriam retirar a imagem da procissão. Mas ligamos para 

Dr. J.O., que é um desembargador, filho de Nazaré e membro da Irmandade 

do Senhor do Bonfim [...] e ele na mesma hora disse: “olhe não deixem eles 

tirarem a imagem de Senhor do Bonfim da procissão não... digam que eu já 

estou chegando na procissão para conversar com eles”. [...] A procissão não 

parou e, também, não deixamos tirarem a imagem de Senhor do Bonfim. [...] 

Logo em seguida Dr. J.O. chegou, conversou com um deles lá, deu uma boa 

resposta ao principal...a um rapaz...o principal..., que não foram todos, foi um 

que se manifestou mais, que se exaltou, querendo ir contra aquilo. O que eu 

sei é que Senhor do Bonfim continuou na festa até o final, não teve mais 

nenhum problema depois disso. A imagem de Senhor do Bonfim e a de São 

                                                 
155 Alguns membros da Irmandade do Senhor do Bonfim propuseram a retirada da imagem do santo da procissão 

e outro esbravejava com seus colegas dizendo: “ora, não vai levar a imagem para porta de candomblé não... Se 

passar em outro terreiro eu vou voltar para Salvador agora...” 
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Roque passaram nos terreiros, jogaram pipocas e continuou tudo tranquilo. Já 

é tradição aqui em Nazaré.  

Percebe-se que nas situações conflitantes durante a festa de São Roque156 existe uma 

habilidade e flexibilidade dos agentes envolvidos para resolver os potenciais problemas 

existentes, seja a Igreja, os organizadores, diferentes indivíduos e grupos sociorreligiosos, a 

comunidade local, enfim, existe um grande consenso tácito entre todos os participantes da festa 

no intuito de mantê-la com suas tradições, significados e representações, mesmo no contexto 

de processos que provocaram algumas mudanças. O “gênio do lugar”, no sentido geográfico de 

uma cultura enraizada e delimitada por um ethos reconhecido no tempo da festa, revela-se 

mediante essas pequenas escaramuças, que acabam reforçando mesmo a unidade dos diferentes 

nos espaços de crenças nazarenos, ao educar o olhar e as atitudes dos outsiders. 

A instituição, apropriação, significação e controle dos espaços de crenças na festa de São 

Roque estão associados à relação dialética entre a territorialidade da Igreja e a religiosidade 

popular (considerando as interfaces entre catolicismo e religiões afro-brasileiras) que é marcada 

por tensões e consensos que se constituem como estratégias negociadoras, mantendo a Igreja 

como força hegemônica desse tempo sagrado e a representatividade da tradição de práticas 

religiosas populares, que assumem, nessa relação social de poder, dinâmicas próprias 

satisfazendo interesses de indivíduos e grupos sociorreligiosos. 

Usando, por analogia, uma nomenclatura gottmanniana (GOTTMANN, 1952) 

movimento e sistema de resistência ao movimento, afinal, representam sempre essa tensão 

básica – não se pode usar “qualquer” aparato e indumentária ou arbitrar comportamentos e 

atitudes não esperados em “algum” lugar ou itinerário já apropriado, sob pena de grandes 

confusões. A despeito disso, pelo próprio movimento da vida – do território usado – as pessoas, 

grupos sociais e instituições vão promovendo mudanças e adaptações nas suas atitudes e ações. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 Além das situações conflitantes na procissão de São Roque, ver os itens 5.3.1.1 e 5.3.1.3, que também faz 

algumas referências a esse aspecto em relação ao novenário e à lavagem respectivamente. 



306 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento desta pesquisa procurou compreender os processos de valorização, 

apropriação e controle dos espaços de crenças instituídos no Recôncavo da Bahia, considerando 

a relação dialética e cultural da Igreja Católica com práticas da religiosidade popular. 

Importante acrescentar que esta investigação aborda a territorialidade católica, temática 

bastante discutida pelos geógrafos que se interessam pelos estudos que envolvem espaço e 

religião; no entanto, essa territorialidade foi tratada na sua relação com a religiosidade popular, 

que, como foi debatido, recebeu influências não só do catolicismo, mas de outros sistemas de 

crenças, como das religiões afro-brasileiras, especialmente no Recôncavo, o que contribui para 

a constituição de espaços de crenças onde práticas religiosas de distintos sistemas de crenças 

dialogam, uma característica peculiar à região. 

Houve uma necessidade metodológica de aprofundar os estudos em uma realidade 

empírica. Nesse sentido, a investigação se concentrou na cidade de Nazaré e na festa de São 

Roque, o que permitiu aprofundar-se nas análises sobre as espacialidades das experiências da 

religiosidade popular vivida por indivíduos e/ou grupos sociorreligiosos e suas interações com 

a territorialidade da Igreja Católica que, por sua vez, exerceu papel fundamental na formação 

desse núcleo urbano e, ainda hoje, constitui-se em importante elemento da paisagem e dos 

espaços de vida da cidade. Porém, a pesquisa não se limitou à cidade de Nazaré, já que sua 

paróquia está inserida no território diocesano de Amargosa. Assim, para conseguir atingir ou 

pelo menos se aproximar o mais que possível dos propósitos deste trabalho, foi necessário 

também empreender análises sobre a Diocese de Amargosa, que, em consonância com a Igreja 

mundial e nacional, é quem, de fato, estabelece os mecanismo e estratégias da territorialidade 

católica na região demarcada para este estudo. 

De uma forma geral, constatou-se que a estrutura organizacional do território 

empreendido pela instituição católica no Brasil tem âmbito administrativo e aproxima-se das 

concepções que o compreendem em um sentido político, pois hierarquiza e fragmenta os 

territórios religiosos a partir de unidades territoriais que assumem uma postura político-

administrativa, como as dioceses e paróquias. Essa estrutura facilita a relação entre as ações e 

estratégias da Igreja nas mais diferentes escalas espaciais, além de aproximar os interesses e 

preceitos universais do catolicismo das mais diferentes realidades locais de comunidades 

católicas espalhadas nas diversas regiões do país.  
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Contudo, a efetivação da territorialidade católica recai, também, no valor simbólico-

cultural do território instituído e/ou apropriado pela Igreja. Essa qualidade do território religioso 

é legitimada por indivíduos e grupos sociorreligiosos que atribuem valor a determinados 

espaços geossimbólicos, carregando-os de significados, especialmente para realização de suas 

práticas, rituais e vivências religiosas.  

O território religioso, institucionalizado e funcional ou, principalmente, simbólico e 

cultural, é produto das relações sociais de poder que abrangem a Igreja, indivíduos e grupos 

sociorreligiosos, onde se desenvolvem estratégias de controle de pessoas, coisas, relações e 

espaços que pressupõe uma territorialidade e se estende da escala mundial até a escala local. Os 

principais agentes da territorialidade católica propagam valores universais da religião através 

de ações pastorais e territoriais e a materialidade dessas ações leva em consideração a dinâmica 

local que envolve outros agentes como indivíduos ou grupos sociais distintos, o que torna o 

território não propriamente um suporte, mas um construto histórico e sociocultural a partir das 

ações desses agentes que articulam as diversas escalas espaciais.  

Assim, para compreender a territorialidade católica empreendida pelo do Bispado de 

Amargosa e sua relação com a religiosidade popular, foi fundamental, primeiramente, estudar 

os principais aspectos da territorialidade da Igreja no Brasil. Este estudo indicou que as ações 

territoriais da Igreja durante os diversos períodos da história do país, desde a chegada dos 

portugueses, apresentam uma flexibilidade da instituição para enfrentar as mudanças ocorridas 

no Estado e na sociedade brasileira sem alterar sua estrutura organizacional e, dessa forma, 

continuar a ensinar e propagar sua mensagem pastoral, além de aprofundar sua expansão e 

fragmentação administrativa hierárquica e territorial. Muitas dessas ações aparecem como 

estratégias territoriais que mantêm a Igreja Católica próxima à sociedade e ao Estado, 

defendendo seus interesses e garantindo, apesar das ameaças, sua hegemonia enquanto sistema 

religioso e o caráter histórico de uma instituição que tem significativa influência no contexto 

social brasileiro. 

Conforme foi discutido, a Igreja expandiu consideravelmente sua estrutura 

administrativa-territorial durante o século XX seguindo a dinâmica territorial do país, além de 

consolidar uma renovação que a tornou mais sensível em relação às demandas reais da 

sociedade brasileira, que há muito tempo vem apresentando mudanças significativas em 

diversos contextos, inclusive no que diz respeito à religião, demonstrando maior pluralidade 

religiosa. Um importante elemento para essa tomada de consciência da Igreja no Brasil foram 
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os documentos produzidos durante o Concílio Vaticano II (1962-1965), pois incentivaram o 

diálogo entre a instituição e a sociedade de um mundo mais moderno, secular, complexo e 

plural, refletindo-se, por conseguinte, em estratégias pastorais e territoriais católicas. 

O aprofundamento desse estudo evidenciou, ainda, que a Igreja Católica no Brasil, apesar 

de “oficialmente” se manter distante de práticas da religiosidade popular, que é uma 

característica cultural-religiosa importante de grande parte do povo brasileiro, 

contraditoriamente sempre esteve próxima a elas, mantendo relações tensas e conflituosas, mas 

também consensuais e harmoniosa. 

Verificou-se, por exemplo, que entre as várias tentativas de aproximação da Igreja com a 

religiosidade do povo, o processo sempre foi feito de forma que a instituição controlasse as 

práticas devocionais populares e inibisse seus “abusos”, o que manteve a igreja institucional 

longe das massas populares, apesar de conseguir avançar um pouco naquele intento. No entanto, 

essa religiosidade popular também era uma forma de resistir à secularização do mundo, às 

influências de outras religiões cristãs não católicas, de propagar alguns preceitos católicos 

(mesmo rejeitando alguns valores religiosos dominantes) e de valorizar simbolicamente 

espaços sagrados e de crenças vinculados ao catolicismo, fatos que se coadunam com alguns 

objetivos territoriais e pastorais da Igreja e mantêm o seu “poder simbólico” e legitimidade 

sobre uma parte significativa da população brasileira.  

Nesse sentido, para sustentar uma hegemonia pretendida sobre essas práticas religiosas, 

a Igreja se apropria e controla efetivamente muitos espaços onde essas manifestações ocorrem, 

pois como a religiosidade popular brasileira está bastante atrelada ao catolicismo, muitos 

espaços escolhidos para realização de suas práticas estão vinculados a territórios que a 

instituição católica exerce poder material e simbólico, como os santuários, as igrejas, capelas e 

até o itinerário de uma procissão (que, simbolicamente, sacraliza as ruas e praças por onde a 

imagem do santo percorre em um determinado tempo sagrado). Essa estratégia territorial é 

empreendida pela Igreja Católica há bastante tempo na sua relação com a religiosidade popular, 

demonstrando capacidade de flexibilização para atender a demanda religiosa/devocional da 

população brasileira e se manter como força religiosa proeminente.  

Como já foi observado, as estratégias de territorialidade católica estão vinculadas às 

escalas mundial e nacional, no entanto elas refletem de forma diferenciada nas escalas regional 

e local, adaptando-se a essas realidades espaciais, mas tentando manter, em certa medida, a 

unidade pretendida das ações pastorais e territoriais da instituição. Desse modo, a 
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territorialidade católica articula as escalas mundial-nacional/regional-local por meio de sua 

hierarquia – Papa, bispos, presbítero, religiosos e leigos – e de sua estrutura administrativa – 

Santa Sé, Arquidioceses/Dioceses, Paróquias. Mas, é nas paróquias que essa articulação se 

consolida.  

Para exemplificar essa ideia, pode-se fazer uma reflexão geral e simples sobre a recepção 

e efetivação das decisões conciliares do Vaticano II na Igreja do Brasil. Essas decisões foram 

estabelecidas em conjunto pelo Sumo Sacerdote e Bispos de todo o mundo (escala universal) e 

deveriam ser implantadas na Igreja em todas as partes do planeta. Dessa forma, o conselho 

episcopal do Brasil (escala nacional) formulou estratégias para recepção e aplicação das 

decisões conciliares em âmbito nacional, especialmente a partir da implantação de um 

planejamento pastoral que culminou em documentos como o Plano Pastoral de Conjunto e as 

Diretrizes Gerais. As arquidioceses e dioceses readaptaram essas estratégias e o planejamento 

pastoral nacional respeitando o contexto real em que estão inseridas (escala regional) e as 

concretizaram em suas paróquias, onde o presbítero, religiosos e leigos realizam efetivamente 

as ações pastorais pretendidas (escala local).  

Assim, pode-se dizer que a territorialidade empreendida pela Diocese de Amargosa é 

influenciada pela Igreja Católica do Brasil, que, por sua vez, segue as diretrizes basilares e 

planos pastorais estabelecidas a partir da Santa Sé Romana, que os adapta à realidade do país. 

Aquele bispado, no entanto, estabelece mecanismos e estratégias para implementar as ações 

pastorais e territoriais de acordo com o seu contexto regional, considerando, ainda, as realidades 

locais através de suas paróquias, que na verdade estão mais próximas das comunidades onde as 

ações se efetivam. O território diocesano de Amargosa, por exemplo, abrange uma parte 

considerável do Recôncavo da Bahia, que apresenta particularidades locais intrínsecas à região, 

como a religiosidade de sua gente, e requer estratégias territoriais distintas, comparando-se a 

outras partes do país.  

As análises desenvolvidas sobre a Diocese de Amargosa permitiram evidenciar que o seu 

território religioso apresenta uma grande heterogeneidade de realidades locais que se expressam 

nas suas paróquias, pois abrangem as áreas do litoral e zona da mata no Recôncavo, do vale do 

Jiquiriçá e do semiárido baiano, ou seja, áreas bastante diferenciadas considerando os contextos 

econômico, histórico-cultural e sociorreligioso. Esse fato demonstra a complexidade que aquele 

Bispado encontra para administrar as demandas de diferentes comunidades espalhadas em seu 

território com todas as suas especificidades e desafios que, além das diversidades locais, 
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incluem uma quantidade reduzida de sacerdotes para assistir as paróquias, municípios com um 

número expressivo de habitantes e/ou com um vasto território, pouca participação do laicato 

nas atividades pastorais, crescimento da diversidade cultural e religiosa da população, entre 

tantos outros que, inclusive, são enfrentados pela Igreja em todo o Brasil. Assim, a Diocese de 

Amargosa, além de enfrentar as dificuldades em readaptar para o contexto regional um 

planejamento pastoral que esteja em consonância com as diretrizes católicas da Santa Sé 

Romana, confronta-se com o problema complexo de harmonizar suas ações pastorais e 

territoriais em realidades paroquiais bastante distintas. 

Nesse contexto, umas das principais características da territorialidade da Diocese de 

Amargosa está associada à descentralização e dinamização das paróquias, tornando-as mais 

atuantes e presentes na vida das comunidades, aproximando-se de suas realidades, o que 

constitui em um dos aspectos mais importantes da territorialidade católica em todo o mundo, 

especialmente a partir do Concílio Vaticano II, vinculando-se, dessa maneira, à “ordem” que 

emana da escala universal. 

A tentativa de consolidar essa estratégia se justifica porque as paróquias, enquanto 

unidades territoriais, estão inseridas nos mais diversos contextos locais/regionais e, portanto, 

próxima das pessoas, de suas demandas, de seu cotidiano, de suas crenças e práticas religiosas, 

isto é, de sua realidade objetiva e espiritual. Portanto, a paróquia possibilita, de forma concreta 

e simbólica, o controle de objetos, pessoas e relações dentro de um determinado território 

religioso, especialmente se a comunidade (as pessoas) está integrada a ela, participando de 

conselhos, comissões, ministérios, pastorais, momentos litúrgicos, ou seja, participando do dia 

a dia da paróquia e, consequentemente, da vida da Igreja.  

Dessa forma, a Diocese de Amargosa incentiva a descentralização e dinamização das 

paróquias em seu território e, junto com o seu presbítero e leigos, desenvolve trabalhos sociais 

e pastorais nas diversas comunidades vinculadas às unidades paroquiais através dos CONPACs, 

fortalecendo-as em suas ações e aproximando-as das demandas sociorreligiosas de grande parte 

da população inserida em seu território. Essa é uma clara tentativa da Igreja de se mostrar 

presente na vida e nos problemas cotidianos de diferentes comunidades e, ainda, uma 

característica fundamental no empreendimento de sua territorialidade.  

Destacou-se, também, como importante expressão da territorialidade do Bispado de 

Amargosa sua relação com a religiosidade popular. Inclusive, esse é um aspecto essencial da 

territorialidade católica empreendida no Brasil desde, pelo menos, meados da década de 1990, 
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que traz em seus planos pastorais uma nítida estratégia de valorização de elementos do 

catolicismo presentes nas práticas e manifestações da religiosidade popular, julgada como uma 

característica simbólica e cultural da vivência religiosa do povo brasileiro.   

 Essa relação pode ser percebida através do cotidiano das paróquias que, de forma 

concreta e simbólica, mantém um contato próximo com diversas práticas, rituais e vivências da 

religiosidade popular. Um dos mais importantes reflexos dessa territorialidade está relacionado 

ao controle de pessoas e da apropriação e valorização de espaços sagrados e de crenças com 

forte conotação simbólico-religiosa e significativo valor qualitativo para as mais diferentes 

expressões da religiosidade popular, o que envolve relações sociais de poder entre a instituição 

católica e indivíduos ou grupos sociorreligiosos, a exemplo da tentativa de controle sobre as 

ações de pessoas na realização de suas práticas devocionais em uma festa religiosa organizada 

pela Igreja, e/ou a apropriação e valorização de determinados espaços, como os espaços de 

crenças instituídos nessa mesma festa. Esse fato foi estudado com maior profundidade a partir 

da realidade da festa de São Roque em Nazaré, uma cidade inserida no Recôncavo da Bahia e 

no território diocesano de Amargosa. 

Nesta pesquisa, constatou-se que existe uma relação dialética e cultural entre a Igreja 

Católica (Diocese de Amargosa/Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré) e práticas da 

religiosidade popular (interação entre práticas religiosas do catolicismo e das religiões afro-

brasileiras). A realização de determinadas práticas religiosas populares assume dinâmica 

própria e atende aos interesses dos indivíduos ou grupos sociorreligiosos que transgridem 

alguns preceitos católicos; outras vezes, essas práticas só acontecem com aprovação e presença 

da Igreja, já que os sujeitos que as realizam reconhecem o poder dessa instituição no que diz 

respeito aos assuntos religiosos. A Igreja, por sua vez, legitima determinadas práticas religiosas 

populares e, outras vezes, posiciona-se contra elas. Esse quadro demonstra uma relação tensa 

e, muitas vezes, consensual entre a Igreja Católica e a religiosidade popular, o que contribui 

para formação de espaços de crenças que sintetizam essa relação. 

Os espaços de crenças são tecidos em determinados tempos sagrados por indivíduos e/ou 

grupos sociorreligiosos para realização de suas práticas, rituais e/ou manifestações religiosas e 

estreitam a relação do fiel com santos e outras entidades sagradas que permeiam o universo 

simbólico-cultural da religiosidade popular. Considerando o catolicismo e as religiões afro-

brasileiras, por exemplo, existem espaços de crenças consolidados nas paisagens urbanas e 

rurais como as igrejas católicas ou terreiros de candomblé. No entanto, em um tempo sagrado 



312 

 

específico, outros espaços de crenças aparecem nessas paisagens, pois as casas, ruas e praças 

também podem adquirir significado representativo para as demonstrações de fé e devoção pelo 

simples fato da imagem de um santo passar por esses locais ou ocorrer algum outro evento 

religioso que qualifique o lugar para as expressões de práticas e vivências religiosas das mais 

variadas crenças.  

Em Nazaré, por exemplo, uma rua por onde a procissão de São Roque vai passar pode ser 

simbolicamente preparada para homenagear o santo com bandeirolas, folhas de palmeiras e/ou 

tapetes feitos com serragem, e nesse momento práticas específicas do catolicismo são 

realizadas, como as rezas, cantos e ladainhas relacionados a esse sistema de crença ou, ainda, 

carregar o andor com a imagem do santo e fazer pedidos ou pagar promessas; mas, ao mesmo 

tempo, rituais e práticas particulares do candomblé ou umbanda também são realizadas, como 

o transe ou o banho de pipocas. Porém, as manifestações mais peculiares que marcam a 

passagem da imagem do santo por essa rua é a circularidade de práticas religiosas, pois as 

pessoas que se declaram católicas se oferecem para o banho de pipocas ou os adeptos das 

religiões afro-brasileiras fazem questão de tocar ou carregar o andor de São Roque. Isso 

demonstra claramente as influências de uma religião sobre a outra criando práticas e rituais 

singulares que se definem como sendo da religiosidade popular. 

Verificou-se neste trabalho que os espaços de crenças instituídos durante a festa de São 

Roque representam uma síntese da relação entre a territorialidade da Igreja Católica e as práticas 

da religiosidade popular no Recôncavo da Bahia. Nesse tempo sagrado, foram percebidas 

algumas ações da Diocese de Amargosa e da Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de 

Nazaré no sentido de se apropriar e controlar a festa (que é primeiramente católica) e os espaços 

sagrados e/ou de crenças (pelo menos aqueles direta ou indiretamente influenciados pela 

Igreja). Da mesma forma, percebeu-se que indivíduos e/ou grupos sociorreligiosos, para 

manifestação de sua devoção e realização de seus rituais e práticas religiosas, exercem, também, 

algum tipo de apropriação e controle sobre a festa de São Roque, especialmente no sentido de 

legitimar os espaços de crenças tecidos simbolicamente para manifestação de sua religiosidade. 

Essa relação entre Igreja e religiosidade popular é caracterizada, implícita e/ou 

explicitamente, por tensões e consensos recorrentes que envolvem a instituição e a comunidade 

local. A pesquisa empreendida evidenciou que as tensões aparecem com frequências nos 

diversos tempos sagrados da festa de São Roque, especialmente durante a procissão, como, por 

exemplo, na tentativa de fixação do itinerário, onde, por várias vezes, sua definição é 
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estabelecida ao longo da caminhada, com base nas necessidades da instituição católica e dos 

anseios devocionais do povo que acompanha o cortejo, o que gera alguns atritos. No entanto, 

pelo que foi possível inferir ao longo de toda a investigação a partir do recorte espaço-tempo 

definido, existe um consenso tácito que prevalece e as demandas que surgem são resolvidas em 

comum acordo entre aqueles que representam institucionalmente a Paróquia de Nossa Senhora 

da Purificação de Nazaré e aqueles que aspiram realizar suas práticas religiosas que, muitas 

vezes, se aproximam do catolicismo e, outras, das religiões afro-brasileiras.  

Nesse contexto, as práticas da religiosidade popular, numa perspectiva dialética e cultural, 

são ações que fracionam o poder hegemônico da Igreja e, ao mesmo tempo, reconhecem, 

simbolicamente, sua representatividade. Do mesmo modo, a Igreja Católica reconhece a força 

e importância dessas práticas relacionadas à religiosidade popular e se aproxima delas para 

manter sua legitimidade e hegemonia junto aos indivíduos ou grupos sociorreligiosos que 

realizam essas práticas.  

Essa é uma relação social de poder, onde a Igreja detém, de maneira simbólica e concreta, 

uma hegemonia, pois a festa de São Roque é, predominantemente, católica e os espaços onde 

ocorrem as principais homenagens ao santo estão vinculados à Paróquia de Nazaré, como a 

Capela de Nossa Senhora de Nazaré (Igreja de São Roque) ou são, oficialmente, 

determinados/controlados por ela, como o itinerário da procissão. Mas, o que dá sentido básico 

a esse tempo sagrado, também de maneira simbólica e concreta, é a participação e a vivência 

religiosa de indivíduos e grupos sociorreligiosos através de suas devoções, rituais e práticas 

vinculados à religiosidade popular. Nesse sentido, a Igreja, mesmo numa posição hegemônica, 

é flexível para resolver os problemas que envolvem sua relação com práticas da religiosidade 

popular em Nazaré, pois reconhece sua importância para manter a tradição da festa viva e 

fortemente associada à instituição católica.  

Ficou evidente, também, que os espaços de crenças ganham significado especial nos 

diferentes tempos sagrados da festa de São Roque. Durante o novenário dedicado ao santo, por 

exemplo, são vivenciadas práticas, predominantemente, católicas, tornando a capela de Nossa 

Senhora de Nazaré e seu largo/praça nos espaços mais significativos para as manifestações 

religiosas. Nas homenagens ao orixá Obaluaê, como o Olubajé e a Flor do Velho, as práticas e 

rituais são, essencialmente, das religiões afro-brasileiras, sendo os terreiros de candomblé e os 

centros de umbanda os locais mais importantes de suas expressões religiosas. A lavagem de 

São Roque/Obaluaê começa a apresentar uma maior aproximação entre práticas do catolicismo 
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e das religiosidades afro-brasileiras, com predominância destas; além do que, os espaços de 

crenças se mostram com uma maior diversidade, sendo representados pelos terreiros, igrejas, 

praças e ruas da cidade. No entanto, é durante a procissão de São Roque que a religiosidade 

popular, marcada por uma circularidade cultural impressionante, atribui maior significado 

simbólico-religioso aos espaços de crenças, proporcionando sua multiplicação, estendendo-se 

aos terreiros de candomblé, centros de umbanda, capelas e igrejas católicas, praças, ruas e casas. 

Todos esses espaços são ressignificados e se constituem em lugares para manifestações de 

crenças, práticas e rituais religiosos, onde a vivência do sagrado ganha contornos simbólicos e 

materiais nos diversos tempos sagrados da festa. 

É interessante ressaltar, ainda, que muitos indivíduos católicos, de outras religiões, ou 

sem religiões participam da festa e comungam das mesmas práticas como o ato de assistir uma 

missa ou acompanhar uma procissão, outras vezes essas práticas se diferem, como nas 

homenagens ao Santo (São Roque) e/ou ao Orixá (Obaluaê). Isso tudo acontece em rituais 

organizados pela Igreja, como o novenário e a procissão de São Roque, ou em rituais e 

cerimônias promovidos por Terreiros de Candomblé e Centros de Umbanda, como a lavagem 

de São Roque/Obaluaê e o ritual da Flor do Velho, demonstrando a complexidade deste estudo 

e do cotidiano de pessoas que vivem no Recôncavo da Bahia. 

Diante desse quadro, pode-se afirmar que existe um “equilíbrio tenso”, na relação entre a 

religiosidade popular e a Igreja Católica que se evidencia com clareza nos espaços de crenças 

instituídos nos dias da festa de São Roque. Apesar das tensões que se apresentam nessa relação, 

a harmonia relativa existente nesse tempo sagrado não parece estar ameaçada, mostrando-se 

como uma conquista de grande parte do povo de Nazaré e da religiosidade de sua gente. Pode-

se inferir, inclusive, que o mesmo ocorre em outras partes do Recôncavo. 

A análise das dimensões espaciais de ações de Instituições (Igreja) e pessoas ou grupos 

sociais (religiosidade popular) nesse período, o da festa de São Roque, foi fundamental para 

compreensão da relação, consensual e, ao mesmo tempo, permeada por tensões entre a Igreja 

Católica e as manifestações da religiosidade popular, que se apropriam de forma simbólico-

cultural e, até mesmo, material de diferentes espaços de crenças na cidade de Nazaré.  

Nesses espaços de crenças instituídos durante a festa de São Roque, percebe-se uma 

síntese que demonstra a relação dialética e cultural entre a territorialidade da Igreja Católica e 

práticas da religiosidade popular no contexto do Recôncavo da Bahia. Essa síntese revela a 

capacidade da instituição católica de ser flexível em relação à diversidade de práticas religiosas 
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populares e, ao mesmo tempo, à habilidade de indivíduos e grupos sociorreligiosos para lidar 

com situações aparentemente conflituosas.  

 Nesse momento, é importante considerar que durante o processo de pesquisa surgiram 

várias questões teórico-conceituais e factuais que se mostraram pertinentes ao estudo, mas 

devido aos limites da investigação não puderam ser abordadas, abrindo, nesse sentido, 

possibilidades de aprofundamento e desdobramentos futuro. A principal contribuição teórico-

conceitual deste trabalho está vinculada à discussão sobre os espaços de crenças formados ou 

revalorizados a partir da relação dialética e cultural entre Igreja Católica e religiosidade popular 

no Recôncavo da Bahia, que, inclusive, foi relacionado a outros conceitos-chaves como de 

espaço/tempo sagrado, território e territorialidade, já que os espaços de crenças têm grande 

significado simbólico-religioso e envolvem relações sociais de poder entre indivíduos, grupos 

sociorreligiosos e instituições, principalmente no que diz respeito à sua valorização, 

apropriação e controle. No entanto, o debate acerca dessa problemática precisa ser melhor 

aprofundado, especialmente a partir de outras realidades empíricas e levando-se em 

consideração a concepção de circularidade cultural. Uma das possibilidades para 

aprofundamento do debate está associado à representatividade geossimbólica dos espaços de 

crenças que apresentam um caráter pontual e fixo, como as casas, igrejas ou terreiros e, ainda, 

características de extensão e flexibilidade, como o itinerário de uma procissão. 

Entre as questões factuais que não foram discutidas, mas que merecem atenção especial, 

destaca-se a familiar relação entre o sagrado e profano que se evidencia através de práticas 

sociais e religiosas que revelam os limites tênues dessa relação tão comum em várias festas 

religiosas no Recôncavo da Bahia, entre elas, na festa de São Roque em Nazaré; ressalta-se, 

também, a dimensão política dessas festas que, a partir de seu caráter popular, aglutinam ações 

de instituições, organizações ou partidos políticos e, até mesmo, de indivíduos e grupos sociais, 

no intuito de se mostrarem durante esses eventos religiosos e aproximarem-se de devotos, fieis  

e grupos sociorreligiosos com pretensões claras de angariar votos; outra questão importante diz 

respeito à tentativa de compreender os motivos, intenções e práticas dos evangélicos que 

participam da festa de São Roque, especialmente na procissão, já que se identificou sua 

presença nesse tempo sagrado – apesar da maioria se “esconder” no meio da multidão – 

contrapondo-se aos discursos desses grupos sociorreligiosos que são, reconhecidamente, 

contrários a eventos desse tipo. 
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Por fim, deve-se dizer que as discussões empreendidas, apesar de abordarem os espaços 

de crenças também do ponto de vista das religiões afro-brasileiras, foram realizadas numa 

perspectiva que se aproximou muito mais do catolicismo, até porque os propósitos desta 

pesquisa se debruçaram sobre a relação entre a territorialidade católica e a religiosidade popular, 

além de envolver a trajetória de vida do pesquisador. No entanto, entre todas as questões que 

se julgam necessárias para desdobramentos deste trabalho, a compreensão da instituição, 

significação e apropriação dos espaços de crenças a partir do universo simbólico-religioso das 

religiões afro-brasileiras se coloca como fundamental. Para realização desse intento, o 

mergulho no complexo mundo das religiões afro-brasileiras se apresenta indispensável e como 

uma necessidade imperiosa. Porém, os limites e tempos impostos para esta investigação não 

permitiram essa investida, mas, ao mesmo tempo, contribuiu para se levantar reflexões 

relacionadas à temática estudada e vislumbrar desdobramentos futuros da pesquisa.  

Esses são aspectos da festa de São Roque que podem ser estendidos para outras festas 

religiosas do Recôncavo da Bahia e podem ser discutidos não só pela geografia, mas por outras 

ciências sociais e humanas, sendo que a geografia tem o papel fundamental de tratá-los numa 

dimensão socioespacial. Nesse contexto, pode-se afirmar que as possibilidades de estudos 

baseados numa abordagem cultural diversifica as reflexões sobre a complexidade do espaço 

urbano e regional e da vida cotidiana de pessoas que não experienciam o espaço de forma 

homogênea, pois elas atribuem significados ao espaço e o vivenciam de formas diferenciadas. 

Desvendar as experiências das pessoas com o espaço, considerando essa relação de maneira 

dialética e cultural, é também papel da geografia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



317 

 

REFERÊNCIAS E FONTES 

 

1 REFERÊNCIAS  

ALMEIDA, Cândido Mendes de. Atlas do Império do Brazil. Rio de Janeiro: Lithographia 

do Instituto Philomathico, 1868.  

ALMEIDA, Maria Antónia Pires de. A epidemia de cólera de 1853-1856 na imprensa 

portuguesa. História, Ciências, Saúde. Manguinhos, Rio de Janeiro, v.18, n.4, out.-dez. 

2011. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v18n4/06.pdf Acesso em: 30 jun. 2014. 

ALVES, Isaias. Matas do sertão de baixo. Salvador: EdUNEB, 2010. 

ALVES, Marcio Moreira. A Igreja e a política no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1979. 

ALVES, Solange Dias de Santana. A Igreja Católica na Bahia: fé e política. 2003. 216 f. 

Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas/UFBA, 

Salvador, 2003. 

AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de M. (Orgs.). Usos & abusos da história oral. 4. 

ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001.  

ANDRADE, Adriano Bittencourt. O outro lado da baía: a gênese de uma rede urbana colonial. 

Salvador: EdUFBA, 2013. 

ANJOS, Antonio Paulo Trindade dos; et. al. A procissão de São Roque no município de 

Nazaré/BA, 1980-1994. 2007. 56 p. Monografia (Licenciatura em História) – 

UNEB/PROESP, Santo Antonio de Jesus, BA, 2007. 

ARBORIO, Anne-Marie; FOURNIER, Pierre. L`enquête et ses méthodes: l`observation 

directe. Paris: Armand Colin, 2010. 

ARENDT, Hannah. Da violência. Brasília: EdUNB, 1985. 

AUGRAS, Monique. O duplo e a metamorfose: a identidade mítica em comunidades nagô. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1983. 

AUGUSTO, Lamartine. Porta do sertão. 2. ed. Salvador: Kouraça, 1999. 

AZEVEDO, Dermi. A Igreja Católica e seu papel político no Brasil. Estudos Avançados, v. 

18, n. 52, set./dez. 2004. 

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v18n4/06.pdf


318 

 

AZEVEDO, Thales de . O advento da Petrobrás no Recôncavo. In: BRANDÃO, Maria de 

Azevedo (Org.). Recôncavo da Bahia: sociedade e economia em transição. Salvador: 

Fundação Casa de Jorge Amado; Academia de Letras da Bahia; Universidade Federal da Bahia, 

1998.  

AZZI, Riolando. A neocristandade: um projeto restaurador. São Paulo: Paulus, 1994. 

AZZI, Riolando. Elementos para a história do catolicismo popular. Revista Eclesiástica 

Brasileira, v. 36, n. 141, mar. 1976. 

BAHIA. Governo do Estado. Secretaria de Promoção da Igualdade Racial – SEPROMI. 

Mapeamento dos Espaços de Religião de Matriz Africana do Recôncavo. Salvador: 

SEPROMI, 2012. 

BASTIDE, Roger. O candomblé da Bahia: rito nagô. Tradução Maria Isaura Pereira de 

Queiroz; Revisão técnica Reginaldo Prandi. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

BEOZZO, José Oscar. A Igreja do Brasil. De João XXIII a João Paulo II. De Medellín a 

Santo Domingo. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 

BEOZZO, José Oscar. A recepção do Vaticano II na Igreja do Brasil. In: INP (Org.). 

Presença pública da Igreja no Brasil: jubileu de ouro da CNBB (1952-2002). São Paulo: 

Paulinas, 2003. 

BEZZI, Mari Lourdes. Região: uma (re)visão historiográfica – da gênese aos novos 

paradigmas. 1997. Tese (Doutorado em Geografia) – UNESP/Instituto de Geociências e 

Ciências Exatas, Rio Claro, 1997. 

BONNEMAISON, Joël. Viagem em torno do território. In: CORRÊA, R. L.; ROSENDAHL, 

Z. (Orgs.). Geografia Cultural: um século (3). Rio de Janeiro: EdUERJ, 2002.  

BOSSÉ, Mathias Le. As questões de identidade em geografia cultural – algumas concepções 

contemporâneas. In: CORRÊA, Roberto L.; ROSENDAHL, Zeny (Orgs.). Paisagens, textos 

e identidade. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2004. 

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução Fernando Tomaz (português de Portugal). 

11. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 

BRANDÃO, Carlos. Produção social do ambiente construído e suas escalas espaciais: 

apontamentos para uma teorização sobre ações e decisões de sujeitos concretos. In: 

FERNÁNDEZ, Victor Ramiro; BRANDÃO, Carlos. Escalas y políticas del desarrollo 

regional: desafios para América Latina. Buenos Aires/Madrid: Miño y Dávila Editores/FCE-

UNL, 2010.  

BRANDÃO, Maria de Azevedo. Os vários recôncavos e seus riscos. Revista do Centro de 

Artes, Humanidades e Letras, UFRB, v. 1, n. 1, 2007. 



319 

 

BRANDÃO, Maria de Azevedo. Cidade e Recôncavo da Bahia. In: BRANDÃO, Maria de 

Azevedo (Org.). Recôncavo da Bahia: sociedade e economia em transição. Salvador: 

Fundação Casa de Jorge Amado; Academia de Letras da Bahia; Universidade Federal da Bahia, 

1998.  

BRITO, Cristóvão de Cássio da Trindade. A Petrobrás e a gestão do território no Recôncavo 

Baiano. 2004. Tese (Doutorado em Geografia), Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2004. 

BRUSTOLONI, Júlio João. A vida de São Roque: peregrino de Deus e herói da caridade. 

Aparecida, SP: Santuário, 1992. 

CARDOSO, Carlos; BACELAR, Jeferson (Orgs.). Faces da tradição afro-brasileira: 

religiosidade, sincretismo, anti-sincretismo, reafricanização, práticas terapêuticas, 

etnobotânica e comida. 2. ed. Rio de Janeiro: Pallas, 2006.  

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. 5. ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 1980.  

CASTRO, Iná Elias de. O mito da necessidade: discurso e prática do regionalismo 

nordestino. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992. 

CENTRO DE ESTATÍSTICA RELIGIOSA E INVESTIGAÇÕES SOCIAIS – CERIS. 

Anuário Católico do Brasil (2011/2012). São Paulo: CERIS/Promocat Marketing, 2012.  

CHAUÍ, Marilena. Fundamentalismo religioso: a questão do poder teológico-político. In: 

BORON, Atilio A. (Org.). Filosofia Política Contemporânea: controvérsias sobre 

civilização, império e cidadania. Buenos Aires: CLACSO, 2006. Disponível em: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/filopolconbr/Chaui.pdf Acesso em: 8 

maio 2013.  

CHIZZOTTI, Antonio. A pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais: evolução e 

desafios. Revista Portuguesa de Educação, Braga, Portugal, v. 16, n. 2, p. 221-236, jul. 

2013. Disponível em: http://www.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/1350495029.pdf 

Acesso em: 02 abr. 2013. 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 

2000. 

CLAVAL, Paul.  Política, espaço e cultura: as ligações entre poder e religião, Confins 

[Online], n. 12, jul. 2011. Disponível em: http://confins.revues.org/7115 Acesso em: 02 abr. 

2013.  

CLAVAL, Paul. Religion et idéologie: perspectives géographiques. Paris: PUPS, 2008. 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/filopolconbr/Chaui.pdf
http://www.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/1350495029.pdf
http://confins.revues.org/7115


320 

 

CLAVAL, Paul. Mondialisation et enjeux géo-culturels, Confins [Online], n. 1, jun. 2007. 

Disponível em: http://confins.revues.org/90 Acesso em: 03 maio 2013.   

CLAVAL, Paul. O território na transição da pós-modernidade. GEOgraphia, Niterói, Ano 1, 

n. 2, 1999a. Disponível em: 

http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/view/16/14 Acesso em: 21 set. 

2013. 

CLAVAL, Paul. A geografia cultural: o estado da arte. In: ROSENDAHL, Zeny; CORRÊA, 

Roberto L. (Orgs.). Manifestações da cultura no espaço. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1999b. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – BA. Recôncavo Sul: 

perfil regional; Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável. Salvador, CAR, 2000. 

CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA. Código de Direito Canónico. Versão 

portuguesa. Lisboa: Conferência Episcopal Portuguesa, 1983. Disponível em: 

http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/portuguese/codex-iuris-canonici_po.pdf 

Acesso em: 11 out. 2013. 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (CNBB). Comunidade de 

comunidades: uma nova paróquia. Brasília: Edições CNBB, 2013. 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (CNBB). Diretrizes Gerais da 

Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil: 2011-2015. Brasília: Edições CNBB, 2011. 

Disponível em: http://www.cnbb.org.br/publicacoes-2/documentos-cnbb/doc_view/1486-94-

diretrizes-gerais-da-acao-evangelizadora-da-igreja-no-brasil-2011-2015 Acesso em: 20 abr. 

2014 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (CNBB). Diretrizes Gerais da 

Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil:  2003-2006. Itaici – Indaiatuba, SP: CNBB, 

2003. Disponível em: http://www.cnbb.org.br/component/docman/doc_view/134-71-

diretrizes-gerais-da-acao-evangelizadora-da-igreja-no-brasil-2003-2006 Acesso em: 20 abr. 

2014. 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (CNBB). Diretrizes Gerais da 

Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil:  1995-1999. Brasília: CNBB, 1995. Disponível 

em: http://www.cnbb.org.br/component/docman/doc_view/117-54-diretrizes-gerais-da-acao-

evangelizadora-da-igreja-no-brasil-1995-1998 Acesso em: 20 abr. 2014. 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (CNBB). Diretrizes Gerais da 

Ação Pastoral da Igreja no Brasil: 1987-1990. Brasília: CNBB, 1987. Disponível em: 

http://www.cnbb.org.br/component/docman/doc_view/100-38-diretrizes-gerais-da-acao-

pastoral-da-igreja-no-brasil-1987-1990 Acesso em: 20 abr. 2014. 

 

http://confins.revues.org/90
http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/view/16/14
http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/portuguese/codex-iuris-canonici_po.pdf
http://www.cnbb.org.br/publicacoes-2/documentos-cnbb/doc_view/1486-94-diretrizes-gerais-da-acao-evangelizadora-da-igreja-no-brasil-2011-2015
http://www.cnbb.org.br/publicacoes-2/documentos-cnbb/doc_view/1486-94-diretrizes-gerais-da-acao-evangelizadora-da-igreja-no-brasil-2011-2015
http://www.cnbb.org.br/component/docman/doc_view/134-71-diretrizes-gerais-da-acao-evangelizadora-da-igreja-no-brasil-2003-2006
http://www.cnbb.org.br/component/docman/doc_view/134-71-diretrizes-gerais-da-acao-evangelizadora-da-igreja-no-brasil-2003-2006
http://www.cnbb.org.br/component/docman/doc_view/117-54-diretrizes-gerais-da-acao-evangelizadora-da-igreja-no-brasil-1995-1998
http://www.cnbb.org.br/component/docman/doc_view/117-54-diretrizes-gerais-da-acao-evangelizadora-da-igreja-no-brasil-1995-1998
http://www.cnbb.org.br/component/docman/doc_view/100-38-diretrizes-gerais-da-acao-pastoral-da-igreja-no-brasil-1987-1990
http://www.cnbb.org.br/component/docman/doc_view/100-38-diretrizes-gerais-da-acao-pastoral-da-igreja-no-brasil-1987-1990


321 

 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (CNBB). Diretrizes Gerais da 

Ação Pastoral da Igreja no Brasil: 1983-1986. Brasília: CNBB, 1983. Disponível em: 

http://www.cnbb.org.br/component/docman/doc_view/90-28-diretrizes-gerais-da-acao-

pastoral-da-igreja-no-brasil-1983-1986 Acesso em: 20 abr. 2014. 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (CNBB). Plano de Pastoral de 

Conjunto – 1966-1970. Brasília: CNBB, 2004. Disponível em: 

http://www.cnbb.org.br/component/docman/doc_view/140-77-plano-de-pastoral-de-conjunto-

1966-1970 Acesso em: 22 abr. 2014. 

CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO (CELAM). Documento de Santo 

Domingo. Santo Domingo, 1992. Disponível em: 

http://www.celam.org/doc_conferencias/Documento_Conclusivo_Santo_Domingo.pdf 

Acesso em: 11 abr. 2014. 

CORRÊA, Aureanice de Mello. Irmandade da Boa Morte como manifestação cultural 

afro-brasileira: de cultura alternativa à inserção global. 2004. 323 f. Tese (Doutorado em 

Geografia) – UFRJ/PPGG, Rio de Janeiro, 2004.  

CORRÊA, Aureanice de Mello. O sagrado é divino, a religião é dos homens: territórios 

culturais e fronteiras simbólicas, a intolerância religiosa na contemporaneidade. Espaço e 

Cultura, UERJ, n. 31, jan./jun. 2012. 

CORREA, Roberto L. Espaço: um conceito-chave da Geografia. In: CASTRO, Iná E.; 

GOMES, Paulo C. da C.; CORRÊA, Roberto L. (Orgs.). Geografia: conceitos e temas. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. 

CORRÊA, Roberto L. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 

COSGROVE, Denis E.; JACKSON, Peter. Novos rumos da geografia cultural. In: CORRÊA, 

Roberto L.; ROSENDAHL, Zeny (Orgs.). Introdução à geografia cultural. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2003. 

COSGROVE, Denis. A geografia está em toda parte: cultura e simbolismo nas paisagens 

humanas. In: CORRÊA, Roberto L.; ROSENDAHL, Zeny (Orgs.). Paisagem, tempo e 

cultura. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998. 

COSTA PINTO, Luiz de Aguiar. Recôncavo: laboratório de uma experiência humana. In: 

BRANDÃO, Maria de Azevedo (Org.). Recôncavo da Bahia: sociedade e economia em 

transição. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado; Academia de Letras da Bahia; 

Universidade Federal da Bahia, 1998. 

COUTO, Edilece Souza. Festejar os santos em Salvador: tentativas de reforma e civilização 

dos costumes (1850-1930). In: BILLINI, Lígia; SOUZA, Evergton Sales; SAMPAIO, 

Gabriela dos Reis (Orgs.). Formas de crer: ensaios de história religiosa do mundo luso-afro-

brasileiro, séculos XIV-XXI. Salvador: EdUFBA/Corrupio, 2006. 

http://www.cnbb.org.br/component/docman/doc_view/90-28-diretrizes-gerais-da-acao-pastoral-da-igreja-no-brasil-1983-1986
http://www.cnbb.org.br/component/docman/doc_view/90-28-diretrizes-gerais-da-acao-pastoral-da-igreja-no-brasil-1983-1986
http://www.cnbb.org.br/component/docman/doc_view/140-77-plano-de-pastoral-de-conjunto-1966-1970
http://www.cnbb.org.br/component/docman/doc_view/140-77-plano-de-pastoral-de-conjunto-1966-1970
http://www.celam.org/doc_conferencias/Documento_Conclusivo_Santo_Domingo.pdf


322 

 

DAMATTA, Roberto Augusto. O que faz o Brasil, Brasil? 12. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 

2001. 

DAVID, Onildo Reis. O inimigo invisível: epidemia na Bahia no século XIX. Salvador: 

EdUFBA/Sarah Letras, 1996. 

DEL PRIORE, Mary. Festas e utopias no Brasil colonial. São Paulo: Brasiliense, 2000. 

DELGADO, Lucilia de A. Neves. História oral – memória, tempo, identidades. Belo 

horizonte: Autêntica, 2006. 

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Ivonna S. (Orgs.). O planejamento da pesquisa 

qualitativa: teorias e abordagens. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

DI MÈO, Guy. Géographie sociale et territories. Paris: Nathan, 1998. 

DURKHEIM, Emile. As formas elementares da vida religiosa: o sistema totêmico na 

Austrália. 3. ed. São Paulo: Paulus, 2008.  

ELIADE, Mircea. Mito e realidade. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002. 

ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. Tradução Rogério 

Fernandes. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

ESQUIVEL, Juan Cruz. Laicidades relativas: avatares de la relación Estado-Iglesia en 

Brasil”. In: BLANCARTE, R. (Cood.). Los retos de laicidad y la secularización en el 

mundo contemporáneo. México, D. F.: El Colegio de México/Centro de Estudios 

Sociológicos. 2008. 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. São Paulo: Saraiva, 2001. 

FICKELER, Paul. Questões fundamentais na geografia da religião. Espaço e Cultura. Rio de 

Janeiro: UERJ/NEPEC, n. 7, p. 7-35, jan./jun. 1999. 

FONSECA, Áurea Cortez N. de O. Aspectos do desenvolvimento regional no Recôncavo 

Sul Baiano: o caso do Município de Cachoeira – Bahia – Brasil. 2006. 343 f. Tese 

(Doutorado em Planejamento Regional e Desenvolvimento Regional) – Universidade de 

Barcelona, Barcelona, 2006.  

FRAGOSO, Hugo. A Igreja na formação do Estado Liberal (1840-1875). In: HAUCK, João 

Fagundes et al. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo: 

segunda época – século XIX. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

GALVÃO, José Raimundo. Diocese de Amargosa 70 anos: Memórias. Aracaju: Editora 

Criação, 2012. 



323 

 

GIL FILHO, Sylvio Fausto. Estruturas da territorialidade católica no Brasil. Scripta Nova. 

Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 

v. X, n. 205, 15 de enero de 2006. Disponível em: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-205.htm. 

Acesso em: 20 dez. 2013. 

GIL FILHO, Sylvio Fausto.  Por uma geografia do sagrado. Ra’e Ga. Curitiba: EdUFPR, v. 

5, p. 67-78, 2001. Disponível em:  

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/raega/article/view/18316 Acesso em: 15 ago. 2013. 

GIL FILHO, Sylvio Fausto. Espaço sagrado: estudos em geografia da religião. Curitiba: 

Ibpex, 2008. 

GIL FILHO, Sylvio Fausto. Igreja Católica Romana: fronteiras do discurso e territorialidade 

do sagrado. 2002. 232 f. Tese (Doutorado em História) – UFPR/Setor de Ciências Humanas, 

Letras e Artes, Curitiba, 2002.  

GIL FILHO, Sylvio F.: GIL, Ana Helena C. Identidade religiosa e territorialidade do sagrado: 

notas para uma teoria do fato religioso. In: ROSENDAHL, Zeny; CORRÊA, Roberto L. 

(Orgs.). Religião, identidade e território. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. 

GIL, Antonio Carlos. Estudo de Caso. São Paulo: Atlas, 2009.  

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

GINZBURG, C. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela 

inquisição. São Paulo: Cia das Letras, 1987. 

GOLDNBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências 

Sociais. 10. ed. Rio de Janeiro, 2007. 

GONÇALVES, Joaquim Cerqueira. Da religião revelada à religião natural – pelos caminhos 

da razão. Philosophica, n.  15, Lisboa, 2000. Disponível em: 

http://www.centrodefilosofia.com/uploads/pdfs/philosophica/15/2.pdf Acesso em: 08 maio 

2013. 

GOTTMANN, Jean. La politique des États et leur géographie. Paris: Armand Colin, 1952. 

GOTTMAN, Jean. The significance of territory. Charlottesville: University Press of 

Virginia, 1973. 

HAESBAERT, Rogério. “Gaúchos” e baianos no “novo” Nordeste: entre a globalização 

econômica e a reinvenção das identidades territoriais. In: CASTRO, Iná E.; GOMES, Paulo 

C. da C.; CORRÊA, Roberto L. (Orgs.). Brasil: questões atuais da reorganização do território. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. 

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-205.htm
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/raega/article/view/18316
http://www.centrodefilosofia.com/uploads/pdfs/philosophica/15/2.pdf


324 

 

HAESBAERT, Rogério. Concepções de território para entender a desterritorialização. In: 

SANTOS, Milton et al. Território, territórios: ensaios sobre o ordenamento territorial. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Laparina, 2007a.  

HAESBAERT, Rogério. Território e multiterritorialidade: um debate. GEOgraphia, Niterói, 

ano 9, n. 17, 2007b. Disponível em: 

http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/viewArticle/213 Acesso em: 

10 set. 2013.  

HAESBAERT, Rogério. Desterritorialização: entre as redes e os aglomerados de exclusão. In: 

CASTRO, Iná E.; GOMES, Paulo C. dá C.; CORRÊA, Roberto L. (Orgs.). Geografia: 

conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. 

HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à 

multiterritorialidade. 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 

HAUCK, João Fagundes et al. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir 

do povo: segunda época – século XIX. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

HAUCK, João Fagundes. A Igreja na emancipação (1808-1840). In: HAUCK, João Fagundes 

et. al. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo: segunda época, 

Século XIX. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008b. 

HOORNAERT, Eduardo. A Igreja no Brasil colônia. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

HOORNAERT, Eduardo. Formação do catolicismo brasileiro: 1550-1800. 3. ed. Petrópolis: 

Vozes, 1991. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo 

Demográfico 2010: Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência. 

Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf 

Acesso em: 17 set. 2013. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Regiões de 

influência das cidades: 2007. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. Disponível em: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv40677.pdf Acesso em: 10 fev. 2013. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Enciclopédia dos 

municípios brasileiros. v. XX. Rio de Janeiro, 1958.  

JESUS, Elivaldo Souza de. “Gente de promessa, de reza e de romaria”: experiências 

devocionais na ruralidade do Recôncavo Sul da Bahia (1940-1980). 2006. 142 f. Dissertação 

(Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – FFCH/UFBA, 

Salvador, 2006. 

http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/viewArticle/213
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv40677.pdf


325 

 

JESUS, Sandy Regina C. Barbosa de. A difusão da fé católica a partir de Salvador: 1551-

2000. In: ROSENDAHL, Zeny (Org.). Trilhas do Sagrado. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010. 

LE GOFF, Jaques. História e memória. 2. ed. São Paulo: Editora UNICAMP, 1992.  

LEAL, Abinael Marais. Guia Histórico de Nazaré: informações turísticas-culturais. Salvador: 

[s.n.], c1997. 

LINS, Robson Oliveira. A região de Amargosa: transformações e dinâmica atual (recuperando 

uma contribuição de Milton Santos). 2008. 173 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – 

IGEO/ Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. 

LODOÑO, Fernando Torres. Imaginária e devoções no catolicismo brasileiro. Notas de uma 

pesquisa. Projeto História, v. 21, jul./dez. 2000. 

LOMANTO NETO, Raul. A região de “Amargosa”: olhares contemporâneos. In: GODINHO, 

Luis Flávio R.; SANTOS, Fábio Josué S. (Orgs.). Recôncavo da Bahia: educação, cultura e 

sociedade. Amargosa, BA: CIAN, 2007. 

LOZANO, Jorge Eduardo A. Práticas e estilos de pesquisa na história oral contemporânea. In: 

AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de M. (Orgs.). Usos & abusos da história oral. 4. 

ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001.  

MAESTRI, Mário. A Santidade do Jaguaripe. Revista Acadêmica Espaço e Sophia. 

Tomazina, PR: Espaço da Sophia, v. 13, abr. 2008. Disponível em: 

http://issuu.com/espacodasophia/docs/revista_espaco_da_sophia_-_n13 Acesso em: 30 jun. 

2014.   

MAIA, Lucas. O conceito de território e o fetichismo do poder. Ateliê geográfico, Goiânia -

GO, v. 4, n. 2, abr. 2010. Disponível em:  

http://www.revistas.ufg.br/index.php/atelie/article/view/9914/6774 Acesso em: 26 set. 2013. 

MAINWARING, Scott. Igreja Católica e política no Brasil (1916-1985). Tradução de 

Heloisa Braz de O. Prieto. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo, Atlas, 2007. 

MARX, Murillo. Cidade no Brasil: terra de quem? São Paulo: Nobel/EdUSP, 1991.  

MARX, Murillo. Nosso chão: do sagrado ao profano. São Paulo: EdUSP, 1988. 

MATTOSO, Kátia M. Queirós. Bahia, século XIX: uma província no império. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1992. 

http://issuu.com/espacodasophia/docs/revista_espaco_da_sophia_-_n13
http://www.revistas.ufg.br/index.php/atelie/article/view/9914/6774


326 

 

MEIHY, José Carlos Sebe B. Manual de história oral. 5. ed. São Paulo: Loyola, 2005.  

MEIHY, José Carlos Sebe B.; HOLANDA, Fabíola. História oral: como fazer, como pensar. 

São Paulo: Contexto, 2007. 

MELO, Luiz Argolo. Fé, poder e vida nas Comunidades Eclesiais de Base de Mutuípe 

Bahia (1975-2000). 2012. 186 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade do 

Estado da Bahia/DCH, Santo Antonio de Jesus – BA, 2012. 

MORA, J. Ferrater. Dicionário de filosofia, tomo IV (Q-Z). São Paulo: Loyola, 2001. 

OLIVEIRA, Ana Maria C. dos S. Recôncavo Sul: terra, homens, economia e poder no século 

XIX. Salvador: UNEB, 2002. 

OLIVEIRA, Francisco de. Elegia para uma re(li)gião: SUDENE, Nordeste. Planejamento e 

conflito de classes. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.  

OLIVEIRA, Maria Inês Cortes de. Viver e morrer no meio dos seus: nações e comunidades 

africanas na Bahia do século XIX.  Revista USP, São Paulo: USP, n. 28, dez./fev. 1995/1996. 

OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis: Vozes, 2007. 

OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro de. Catolicismo popular e romanização no Brasil. Revista 

Eclesiástica Brasileira, v. 36, n. 141, mar. 1976. 

OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro de. Religião e dominação de classe: gênese, estrutura e função 

do catolicismo romanizado no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985. 

OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro de. Religiosidade popular na América Latina. Revista 

Eclesiástica Brasileira, v. 32, n. 126, jun. 1972. 

PEREIRA, Clevisson Junior; GIL FILHO, Sylvio Fausto. Geografia da religião e espaço 

sagrado: diferenças entre as noções de lócus material e conformação simbólica. Ateliê 

Geográfico, Goiânia, v. 6, n. 1, abr. 2012. Disponível em: 

http://www.revistas.ufg.br/index.php/atelie/article/view/18760/11019 Acesso em: 20 set. 

2013.  

PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993. 

RAMOS, Eurico. Revendo o Candomblé: respostas às mais frequentes perguntas sobre a 

religião. Rio de Janeiro: Mauad X, 2011. 

http://www.revistas.ufg.br/index.php/atelie/article/view/18760/11019


327 

 

RELPH, E. As bases fenomenológicas da geografia. In: Geografia. Rio Claro: UNESP, v. 4, 

n. 7, p. 1-25, abr. de 1979. 

RIBEIRO, Edmilson. O andarilho: um santo francês do século XIV. Rio de Janeiro: Imago, 

2006. 

ROSA, Wedmo Teixeira. A influência da religiosidade popular e da Igreja Católica na 

formação e (re)organização espacial das cidades no Recôncavo Sul da Bahia: o caso de 

Milagres. CIENTEC, v. 2, n. 2, fev. 2010. 

ROSA, Wedmo Teixeira. As implicações sócio-espaciais das romarias no espaço urbano e 

regional de Milagres – BA. 2007. 215 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – 

IGEO/Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007. 

ROSENDAHL, Zeny. Espaço e Religião: uma abordagem geográfica. Rio de Janeiro: 

UERJ/NEPEC, 1996.  

ROSENDAHL, Zeny. Espaço, cultura e religião: dimensões de análise. In: CORRÊA, 

Roberto L.; ROSENDAHL, Zeny (Orgs.). Introdução à geografia cultural. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2003. 

ROSENDAHL, Zeny. Hierópolis: o sagrado e o urbano. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1999.  

ROSENDAHL, Zeny. O sagrado e o espaço. In: CASTRO, Iná E.; GOMES, Paulo C. da C.; 

CORRÊA, Roberto L. (Orgs.). Explorações geográficas: percursos no fim do século. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 

ROSENDAHL, Zeny. Porto das Caixas. Espaço sagrado da baixada fluminense. 1994. 231 f. 

Tese (Doutorado em Geografia Humana) – Departamento de Geografia – USP, São Paulo, 

1994. 

ROSENDAHL, Zeny. Primeiro a obrigação, depois a devoção: estratégias espaciais da 

Igreja Católica no Brasil de 1500 a 2005. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012. 

ROSENDAHL, Zeny. Território e territorialidade: uma perspectiva geográfica para o estudo 

da religião. In: ROSENDAHL, Zeny; CORRÊA, Roberto L. (Orgs.). Geografia: Temas sobre 

cultura e espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2005. 

SACK, Robert David. Human Territoriality: its theory and history. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1986. 

SANCHIS, Pierre. Arraial: a festa de um povo. As romarias portuguesas. 2. ed. Lisboa: Dom 

Quixote, 1992. 



328 

 

SANTANA, Charles D’Almeida. Dimensão histórico-cultural: Recôncavo Sul; Programa de 

Desenvolvimento Regional Sustentável. Salvador: CAR, 1999. 

SANTANA, Mariely Cabral de. Alma e festa de uma cidade: devoções e construção da Colina 

do Bonfim. Salvador: EdUFBA, 2009. 

SANTOS, Denilson Lessa dos. Curandeiros, Benzedeiras, Rezadeiras: tradição e cultura em 

Santo Antonio de Jesus (1940-1980). In: CHAVES, Cleide de Lima (Org.). História da saúde 

e das doenças no interior da Bahia: séculos XIX e XX. Vitória da Conquista, BA: Edições 

UESB, 2013. 

SANTOS, Fabricio Lyrio. A expulsão dos jesuítas da Bahia: aspectos econômicos. Revista 

Brasileira de História. São Paulo, v. 28, n. 55, 2008. 

SANTOS, Israel Silva dos. A Igreja Católica na Bahia: a reestruturação do Arcebispado 

Primaz (1890-1930). 2006. 158 f. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas/UFBA, Salvador, 2006. 

SANTOS, Maria das Graças L. da S. M. P. Espiritualidade e território: estudo geográfico 

de Fátima. 2004. Tese (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Letras/Universidade de 

Coimbra, Coimbra, 2004. 

SANTOS, Milton. A rede urbana do Recôncavo. Salvador: Imprensa Oficial da Bahia, 

1959. 

SANTOS, Milton. A região de Amargosa. Salvador: Comissão de Planejamento Econômico, 

1963. 

SANTOS, Milton. O retorno do território. In: SANTOS, Milton; SOUZA, Maria A. de; 

SILVEIRA, Maria L. (Orgs.). Território: globalização e fragmentação. 3. ed. São Paulo: 

Hucitec/Anpur, 1996. 

SAQUET, Marcos Aurélio. Abordagens e concepções de território. 2. ed. São Paulo: 

Expressão Popular, 2010.  

SERRA, Ordep. Rumores da festa: o sagrado e o profano na Bahia. Salvador: EdUFBA, 

1999. 

SILVA, Ana Paula Ferreira da. O “Glorioso São Roque” – devotos descalços, 1950-1980. 

2004. 56 p. Monografia (Especialização em História Regional) – UNEB, Santo Antonio de 

Jesus, BA, 2004. 

SILVA, Vagner Gonçalves da. Candomblé e Umbanda: caminhos da devoção brasileira. São 

Paulo: Ática, 1994. 



329 

 

SODRÉ, Muniz. O terreiro e a cidade: a forma social negro-brasileira. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1988. 

SOUZA, Marcelo Lopes de. “Território” da divergência (e da confusão): em torno das 

imprecisas fronteiras de um conceito fundamental. In: SAQUET, Marcos A.; SPOSITO, 

Eliseu S. (Orgs.). Território e territorialidade: teorias, processos e conflitos. São Paulo: 

Expressão Popular/UNESP, 2009. 

SOUZA, Marcelo Lopes de. O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. 

In: CASTRO, Iná E.; GOMES, Paulo C. da C.; CORRÊA, Roberto L. (Orgs.). Geografia: 

conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. 

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA BAHIA – SEI. 

Anuário estatístico da Bahia. Salvador: SEI, 2014. 

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA BAHIA – SEI. 

Anuário estatístico da Bahia. Salvador: SEI, 2011.  

SUPERINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA – SEI. 

Evolução territorial e administrativa do Estado da Bahia: um breve histórico. Salvador: 

SEI, 2003. 1 CD-ROM.  

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA BAHIA – SEI. 

Índice do desenvolvimento econômico e social da Bahia. Salvador: SEI, 2002. 

TAVARES, Luis Henrique Dias. História da Bahia. 11 ed. São Paulo: Ed. da UNESP; 

Salvador: EdUFBA, 2008. 

TAVARES, Luis Henrique Dias. Nazaré: cidade do Rio Moreno. Salvador: Secretaria de 

Cultura, 2003. 

THOMPSON, Edward Palmer. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular 

tradicional. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

TOURTIER-BONAZZI, Chantal de. Arquivos: propostas metodológicas. In: AMADO, 

Janaína; FERREIRA, Marieta de M. (Orgs.). Usos & abusos da história oral. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2001.  

TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Tradução de Lívia de Oliveira. 

São Paulo: Difel, 1983. 

TUAN, Yi-Fu. Topofilia. Tradução de Lívia de Oliveira. São Paulo: Difel, 1980. 



330 

 

VAINFAS, Ronaldo. A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil Colonial. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

VAINFAS, Ronaldo; SOUZA, Juliana Beatriz de. Brasil de todos os santos. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002. 

VERGER, Pierre Fatumbi. Orixás: deuses iorubás na África e no Novo Mundo. Tradução 

Maria Aparecida da Nóbrega. 6. ed. Salvador: Corrupio, 2002. 

VILLAÇA, Antonio Carlos. A história da questão religiosa no Brasil. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1974. 

VOLDMAN, Danièle. Definições e usos. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de M. 

(Orgs.). Usos & abusos da história oral. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001.  

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução de Daniel Grassi. 3. ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2005.  

 

 

2 FONTES DOCUMENTAIS 

2.1 ARQUIVOS DA CÚRIA METROPOLITANA DE SALVADOR (ACMS) 

CARTA PASTORAL COLETIVA dos Exmos. e Revmos. Srs. Arcebispo Metropolitano e 

Bispos da Província Eclesiástica da Bahia. Bahia, 8 ago. 1942. 

CARTA PASTORAL de D. Augusto Álvaro da Silva. Salvador: Era Nova, 21 abr. 1962. 

CORRESPONDÊNCIAS DE DOM AUGUSTO ÁLVARO DA SILVA, 1925-1942. 

REVISTA ECLESIÁSTICA. Bahia: Typ. de S. Francisco, jan. 1914. 

REVISTA ECLESIÁSTICA. Bahia: Typ. de S. Francisco, maio 1912. 

REVISTA ECLESIÁSTICA. Bahia: Typ. de S. Francisco, set. 1911. 

TERMOS DE VISITAS PASTORAIS. Salvador: Archidiocese da Bahia, 1926-1954. 

 

 



331 

 

2.2 ARQUIVOS DA CÚRIA DIOCESANA DE AMARGOSA 

Bula Apostolicum Munus do Papa Pio XII. Roma, 10 maio 1941. 

SOUZA, Dom João Nilton dos Santos. A Diocese de Amargosa. [Amargosa, BA]: [s.n.], 

[201-?]. Não paginado. 

SAMPAIO, Pe. Gilberto Vaz. Coletânea de testos sobre a Diocese de Amargosa e região. 

[S.l.: s.n.], [200-?]. Não paginado. 

 

2.3 ARQUIVO DA SECRETARIA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO – 

PARÓQUIA DE NAZARÉ – BA. 

A TARDE. População insatisfeita. Salvador, 15 fev. 1942. 

DOCUMENTOS DIVERSOS. Correspondências, Relatórios, Ofícios, Atas de Reuniões. 

(1989-1993). 

LIVRO DE TOMBO. Paróquia de Nossa Senhora da Purificação. Nazaré, BA: [s.n.], 1933-

1964. (Manuscrito – Contém informações de Livros de Tombos mais antigos). 

LIVRO DE TOMBO. Paróquia de Nossa Senhora da Purificação. Nazaré, BA: [s.n.], 1965-

1993. (Manuscrito). 

PROGRAMA – CONVITE. Festa do Glorioso São Roque. Nazaré, BA: [s.n.], 1989. 

 

2.4 ARQUIVO PARTICULAR DO BISPO DOM JOÃO NILTON DOS SANTOS SOUZA 

A TARDE. O novo bispo de Amargosa. Salvador, 15 abr. 1942. 

ICONOGRAFIAS: a) Foto da Antiga Matriz de Amargosa – [193-?]; b) Foto da Catedral de 

Amargosa na posse do Bispo D. Florêncio Vieira – 1942. Foto de D. Florêncio Vieira em 

idade madura [195-?]. 

O IMPARCIAL. O primeiro bispo de Amargosa: foi eleito um sacerdote baiano. Salvador, 15 

abr. 1942. 

SONETO DO POVO DE NAZARÉ. Almas em festa! Nazaré, 15 ago. 1942. 

 

2.5 ARQUIVO PARTICULAR DO PROFESSOR LAMARTINE AUGUSTO 

ACERVO – Jornais, fotos e textos sobre a cidade de Nazaré.  
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3 FONTES ORAIS 

Dona ALCINA MARGARIDA ALMEIDA TUPINAMBÁ. Professora aposentada e 

colaboradora da festa de São Roque. Ano de nascimento: 1940. Entrevista realizada em sua 

residência na cidade de Nazaré – BA (Bairro do Camamu), 13 ago. 2012. (Duração: 79 min.).  

Dona ANTONIA CARMO DE JESUS. Aposentada. Já fez parte de comissão de organização 

da festa de São Roque. Entrevista realizada na Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de 

Nazaré, Nazaré – BA, 08 mar. 2014.  

Médium Vidente DOMINGO TAVARES PINTO (Médium Vidente Dojão). Liderança 

religiosa do Centro de Umbanda Centro do Caboclo Boiadeiro. Entrevista realizada no Centro 

do Caboclo Boiadeiro na cidade de Nazaré – BA, 24 set. 2013. (Duração: 85 min.).  

Pe. EDMILSON RIBEIRO. Foi padre da Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Nazaré 

entre os anos de 1979 e 1988. Ano de nascimento: 1947. Entrevista realizada em sua residência 

em Vera Cruz – BA (Ilha de Itaparica), 01 mar. 2014. (Duração: 129 min.). 

Pe. GONÇALO MARINHO DOS SANTOS. Padre da Paróquia de São Miguel. Nasceu em 

Nazaré – BA e participa todos os anos da procissão de São Roque. Entrevista realizada na Casa 

Paroquial de São Miguel das Matas – Ba, 10 fev. 2014. (Duração: 96 min.). 

Dona JOANITA OLIVEIRA BRITO. Aposentada, devota de São Roque e adepta do 

Candomblé. Ano de nascimento: 1956. Entrevista realizada em sua residência na cidade de 

Nazaré – BA (Bairro do Batatan), 26 ago. 2013. (Duração: 76 min.).  

Bispo Dom JOÃO NILTON DOS SANTOS SOUZA. Bispo da Diocese de Amargosa. Ano de 

nascimento: 1943. Entrevista realizada na Casa Episcopal de Amargosa – BA, 11 fev. 2014. 

(Duração: 98 min.). 

Babakekerê JOSÉ CASSIANO DA SILVA. Babakekerê (Pai Pequeno) do Terreiro de 

Candomblé Ilê Axé Ajunssun Zitozan (conhecido popularmente como Reinado Congo de Ouro). 

Ano de nascimento: 1958. Entrevista realizada no Terreiro Ilê Axé Ajunssun Zitozan na cidade 

de Nazaré – Ba, 23 ago. 2013. (Duração: 21 min.). 

Sr. LAMARTINE AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA. Bacharel em Direito, Jornalista e 

Professor. Ano de nascimento: 1933. Entrevista realizada na Biblioteca do Colégio Dr. Aurélio 

Miranda, Nazaré – BA (Centro), 15 ago. 2012. (Duração: 120 min.).  

Sr. MANOEL DJALMA DOS SANTOS. Trabalha com eventos culturais na cidade de Nazaré. 

Ano de nascimento: 1957. Entrevista realizada em sua residência na cidade de Nazaré – BA 

(Bairro do Camamu), 22 ago. 2013. (Duração: 55 min.).  
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Dona MARIA DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA (in memoriam). Aposentada. Ano de 

nascimento: 1914. Dona do Carmo faleceu em dezembro de 2013 com 99 anos. Entrevista 

realizada em sua residência na cidade de Nazaré – BA (Bairro da Muritiba), 26 set. 2013. 

(Duração: 66 min.). 

Pe. NELSON LUIZ DA FRANCA. Padre da Paróquia de Santo Antonio. Foi pároco interino 

de Nazaré em 1978. Ano de nascimento: 1949. Entrevista realizada na Casa Paroquial da Igreja 

Matriz de Santo Antonio de Jesus – BA, 21 fev. 2014. (Duração: 110 min.). 

SR. NEVANILTON LIMA DE ARAÚJO. Comerciante. Membro do CONPAC do Camamu e 

do grupo Anjos de São Roque. Ano de nascimento: 1978. Entrevista realizada na Paróquia de 

Nossa Senhora da Purificação de Nazaré, Nazaré – BA, 08 de mar. 2014. (Duração: 104 min.).  

Sr. JOSÉ FREIRE PALMEIRA e Dona MARIA ANITA DA SILVA PALMEIRA (Casal 

Palmeira). Aposentados e participantes há muitos anos da festa de São Roque e outras festas 

religiosas de Nazaré. O Sr. José Palmeira nasceu em 1923 e Dona Maria Palmeira em 1922. A 

entrevista foi concedida pelos dois em sua residência na cidade de Nazaré – BA (Bairro da 

Conceição), 13 ago. 2012. (Duração: 80 min.). 

Babalorixá RAIMUNDO GILBERTO DE PINHO (Pai Mundinho). Babalorixá do Terreiro de 

Candomblé Unzó Unge Kafunge Mavilla. Ano de nascimento: 1951. Entrevista realizada no 

Terreiro Unzó Unge Kafunge Mavilla na cidade de Nazaré – BA, 12 ago. 2013. (Duração: 101 

min.). 

Sr. ROQUE RODRIGUES RAMOS. Professor aposentado e cabelereiro. Devoto de São Roque 

e envolvido com vários eventos culturais, já ocupou o cargo de Secretário da Cultura no 

município de Nazaré. Ano de nascimento: 1949.  Entrevista realizada em seu salão de beleza 

na cidade de Nazaré – BA, 23 ago. 2013. (Duração: 82 min.). 

Pe. VALMIRO CERQUEIRA SANTIAGO. Padre da Paróquia de Nossa Senhora da 

Purificação de Nazaré. Entrevista realizada na Casa Paroquial, Nazaré – BA, 16 abr. 2012. 

(Duração: 74 min.). 

Ialorixá WILMA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (Mãe Wilma). Ialorixá do Terreiro de 

Candomblé Unzó Gunzo Luanda. Ano de nascimento: 1959. Entrevista realizada no Terreiro 

Unzó Gunzo Luanda na cidade de Nazaré – BA, 06 set. 2013. (Duração: 33 min.). 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 1 (Bispo Diocesano de Amargosa) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - DOUTORADO 

Pesquisa: TERRITORIALIDADE DA IGREJA CATÓLICA E INTERFACES COM A 

RELIGIOSIDADE POPULAR NO RECÔNCAVO DA BAHIA: A Diocese de Amargosa e 

os Espaços de Crenças na Festa de São Roque em Nazaré 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

Bispo Diocesano de Amargosa 

 
 

 História de vida 
 

 Estrutura da Igreja Católica 

o Mundo e Brasil / Bahia 
 

 A Diocese de Amargosa 

o História Estrutura / Organização 

o Gestão do Território Diocesano 

 Relação Vaticano / Diocese / Paróquias 

 Padres e Paróquias 

o Principais Festas Religiosas – Diocese de Amargosa 

 Espaços / Tempos Sagrados (festas religiosas) 

 Igreja e Religiosidade Popular 

 Tensões / Consensos 

 Flexibilidade da Igreja Católica 

o  A Igreja Católica (Diocese de Amargosa) no contexto regional 
 

 A cidade de Nazaré e a Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Nazaré 

o Importância da Igreja Católica para a cidade 

o Religiosidade popular em Nazaré 
 

 A Festa de São Roque em Nazaré 

o Histórias e mitos  

o Importância da Festa de São Roque no contexto da Diocese de Amargosa 

 Relação da Diocese de Amargosa e a Festa de São Roque 

o Participação do povo nazareno, Igreja Católica, Terreiros de Candomblé 

 Manifestações, rituais litúrgicos, práticas religiosas...  

o Lugares e momentos mais importantes da Festa de São Roque 

o Religiosidade popular e Igreja na Festa de São Roque (tensões e consensos) 

o Relação do Sagrado e Profano 

o Mudanças e permanências na Festa de São Roque 
 

 Perspectivas da Diocese de Amargosa  

o Estratégias de expansão, mudanças e/ou permanências 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA 2 (Padres que exerceram ou exercem o 

ministério sacerdotal na Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Nazaré) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - DOUTORADO 

Pesquisa: TERRITORIALIDADE DA IGREJA CATÓLICA E INTERFACES COM A 

RELIGIOSIDADE POPULAR NO RECÔNCAVO DA BAHIA: A Diocese de Amargosa e 

os Espaços de Crenças na Festa de São Roque em Nazaré 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

Padres que exerceram ou exercem o ministério sacerdotal na Paróquia de Nossa 

Senhora da Purificação de Nazaré 

 

 

 História de vida 

 A Diocese de Amargosa 

o História 

o Estrutura / Organização 

 Relação Vaticano / Diocese / Paróquias  

 Paróquias 

o Principais Festas Religiosas – Diocese de Amargosa 

o A Igreja Católica (Diocese de Amargosa) no contexto regional 
 

 Nazaré no Contexto Diocesano de Amargosa 

o Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Nazaré 

o Catolicismo oficial/romanizado x religiosidade popular 
 

 A Festa de São Roque em Nazaré 

o Histórias e mitos  

o Importância/significado da Festa de São Roque para a cidade de Nazaré 

o Organização da Festa 

 Diocese de Amargosa / Igreja local / poder público local / população 

o Características principais da Festa de São Roque 

 Novenário/Lavagem/Procissão... 

 Espaços de crenças 

o Igreja Católica e religiosidade popular 

 Diferentes crenças e práticas na Festa de São Roque 

 Tensões / Consensos 

o Práticas religiosas principais 

o Relação do Sagrado e Profano 

o Lugares e momentos mais importantes da Festa de São Roque 

o Mudanças e permanências na Festa de São Roque 

 

 Outras Festas Religiosas em Nazaré 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA 3 (Ialorixás/Babalorixás e outros adeptos das 

religiões afro-brasileiras) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - DOUTORADO 

Pesquisa: TERRITORIALIDADE DA IGREJA CATÓLICA E INTERFACES COM A 

RELIGIOSIDADE POPULAR NO RECÔNCAVO DA BAHIA: A Diocese de Amargosa e 

os Espaços de Crenças na Festa de São Roque em Nazaré 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

Ialorixás/Babalorixás e outros adeptos das religiões afro-brasileiras 

 

 

 História de vida 

 

 Dinâmica do Terreiro 

o Nome do Terreiro 

o Orixá / Divindade 

o Organização / Funcionamento 

o Festas / Cerimônias 

 

 O Candomblé no contexto da Festa de São Roque 

o Relação de Obaluaê e São Roque 

o Homenagens / Participação 

 Preparação 

 Cerimônias no Terreiro 

 Práticas Religiosas / Rituais 

o A Lavagem 

o A Procissão 

o Lugares e momentos mais importantes nesse período da Festa 

o Mudanças percebidas na Festa 

 

 Relação do Terreiro com a cidade / população de Nazaré 

 

 Relação do Terreiro com a Igreja Católica 

 

 O Terreiro e outras festas religiosas 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA 4 (Moradores da cidade de Nazaré, 

participantes e organizadores da festa de São Roque) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - DOUTORADO 

Pesquisa: TERRITORIALIDADE DA IGREJA CATÓLICA E INTERFACES COM A 

RELIGIOSIDADE POPULAR NO RECÔNCAVO DA BAHIA: A Diocese de Amargosa e 

os Espaços de Crenças na Festa de São Roque em Nazaré 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
Moradores da cidade de Nazaré, participantes e organizadores da festa de São Roque 

 

 História de vida 

 

 Relação com a religião católica e/ou outras religiões 

 

 A cidade de Nazaré 

o História, mudanças, permanências... 

 

 A Festa de São Roque 

o Histórias e mitos 

o Importância da Festa de São Roque 

 Para o Senhor (a) 

 Para a cidade  

o Participação na Festa de São Roque 

 Novenário 

 Lavagem 

 Procissão 

 Nas cerimônias e rituais nos Terreiros de Candomblé e Centros de 

Umbanda 

 Práticas religiosas e/ou não religiosas 

o Percepções sobre a participação do povo nazareno, da Igreja Católica, dos 

Terreiros de Candomblé e Centros de Umbanda 

 Manifestações, rituais litúrgicos, práticas religiosas...  

o Lugares e momentos mais importantes da Festa de São Roque 

o Religiosidade popular e Igreja Católica (tensões / consensos) 

o Relação do Sagrado e Profano 

o Mudanças e permanências percebidas na Festa de São Roque 

 

 Outras Festas Religiosas em Nazaré 
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APÊNCICE E – FORMULÁRIO DE PERGUNTAS 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - DOUTORADO 

Pesquisa: TERRITORIALIDADE DA IGREJA CATÓLICA E INTERFACES COM A 

RELIGIOSIDADE POPULAR NO RECÔNCAVO DA BAHIA: A Diocese de Amargosa e 

os Espaços de Crenças na Festa de São Roque em Nazaré 
 

 

Formulário de Perguntas 

 
Data: ____/____/  2013 

 

1) Idade:  _________          Sexo: (   ) Masculino    (   ) Feminino 

 

2) Naturalidade: __________________Qual município você mora atualmente?__________________ 

(   ) Zona Rural        (   ) Zona Urbana: Bairro ou Rua ______________________________________ 

 

3) Estado civil:  

(   ) Solteiro(a)   (   ) Casado(a)    (   ) União estável  (   ) Viúvo(a)   (   ) Divorciado(a)    

(   ) Outro:________________________________ 

 

4)  Escolaridade: 

(   ) Nunca Estudou                       (   ) Fundamental Incompleto      (   ) Fundamental Completo         

(   ) Ensino Médio Incompleto      (   ) Ensino Médio Completo      (   ) Superior Incompleto 

(   ) Superior incompleto               (   ) Superior Completo               (   ) Outro: ____________________ 

5) Ocupação Profissional:_______________________________ 

Situação na ocupação profissional 

(   ) Empregado            (   ) Desempregado      (   ) Aposentado 

(   ) Trabalho por conta própria: Ramo  ____________________ 

(   ) Outro: ___________________________________________ 

 

6)  Renda total mensal da família (some todos os salários brutos dos membros da sua família que 

trabalham e estejam morando em sua casa):  

(   ) Até 1 salário mínimo (SM)         (   ) Mais  de 1 até 3 SM           (   ) Mais de 3 até 5 SM                    

(   ) Mais de 5 até 10 SM                   (   ) Mais de 10 até 20 SM        (   ) Acima de 20 SM  

(   ) Sem Declaração 

 

7) Cor ou Raça:      

(   ) Branco          (   ) Preto            (   ) Pardo      (   ) Amarelo        (   ) Indígena      (   ) Sem declaração 

(   ) outro: ___________________________________________ 

 

8) Religião: 

(   ) Católica Apostólica Roma             (   ) Evangélica (de missão ou de origem pentecostal) 

(   ) Outras Religiosidade Cristãs          (   ) Espírita                                          (   ) Candomblé                                    

(   ) Umbanda                                        (   ) Sem Religião – Sem Religião        (   ) Sem Religião – Ateu                     

(   ) Sem declaração                               (   ) Outra:__________________________________________ 
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9)  Qual(is) o(s) principal(is) motivo(s) que levam o Sr.(a). a participar da Festa de São Roque?  

(   ) Religioso                               (   ) Diversão/Passeio                         (   ) Curiosidade 

(   ) Outros: __________________________________________ 

 

10) O(a) Sr.(a) tem algum parente (filhos, netos, irmãos, pais, tios, avós, primos) que moram em outra 

cidade e participam da Festa de São Roque? 

(   ) Não       (   ) Sim. Parentesco: __________________Cidade que ele mora: ___________________ 

 

11) Qual a periodicidade de sua participação na Festa de São Roque? 

(   ) Participo todos os anos                         (   ) Não venho todos os anos, só quando eu posso 

(   ) Não sei, participo muito pouco            (   ) É a primeira vez 

(   ) Outro: ___________________________________________ 

 

12) Como é a participação do(a) Sr.(a) na Festa de São Roque?  
 

Marque as opções que caracterizam sua participação na Festa  

(   ) Assisto todas as missas do novenário        (   ) Assisto algumas missas do novenário.  

(   ) Participo da Procissão de São Roque         (   ) Participo da Lavagem de São Roque 

(   ) Frequento as barracas e bares da Festa 

(   ) Participo das cerimônias nos Terreiros de Candomblé e Centros de Umbanda 

(   ) Outros: __________________________________________ 
 

Especifique suas principais práticas religiosas durante a Festa: 

(   ) Pagar promessa                     (   ) Agradecer graças alcançadas        (   ) Assistir as missas                  

(   ) Acender velas                        (   ) Vestir branco                                (   ) Banho de Pipoca 

(   ) Andar com os pés descalços durante a procissão 

(   ) Preparar/Enfeitar a casa em homenagem a São Roque 

(   ) Preparar/Enfeitar a rua que moro em homenagem a São Roque 

(   ) Oferendas para São Roque / Obaluaê  

(   ) Outros: ____________________________________________ 

 

13) Quais são os momentos e os lugares que o Sr.(a) considera mais importantes e que representam 

melhor a Festa de São Roque? 

- Momentos: 

(   ) As missas do novenário         (   ) A procissão de São Roque     (   ) A Lavagem de São Roque 

(   ) As cerimônias nos Terreiros  (   ) Outros: ____________________________________________ 

- Lugares 

(   ) A Igreja             (   ) As casas ornamentadas        (   ) As ruas da cidade                 (   ) Os Terreiros 

(   ) Outros: ____________________________________________                                      

 

14) Na sua opinião, qual a importância da Festa de São Roque para a cidade de Nazaré?  

 

 

 

15) Faça algum comentário que o(a) Sr.(a) considere relevante sobre a Festa de Roque – que importância 

tem para o(a) Sr.(a); graças alcançadas; aspectos negativos e positivos da festa; experiências ou vivência 

religiosa; etc. 

 


