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Resumo  

 

Esta pesquisa empreende uma análise das práticas que atualizam o culto a Santa Marciana, no 

distrito de Planalto, município de Arneiroz, Ceará. Marciana é um caso característico de 

canonização espontânea, conceito de Paul Zumthor para definir o fenômeno pelo qual certos 

indivíduos são considerados santos e se tornam alvo de devoção sem o aval da Igreja Católica. 

A partir do pressuposto de que a performance é um  lugar privilegiado de articulação da 

memória social, a pesquisa investiga as práticas corporais e cerimoniais articuladas pela 

população de Planalto no sentido de atualizar e perpetuar esse culto. Entendendo que as 

imagens evocadas do passado servem para legitimar a ordem social presente, busca explicitar 

os sentidos imbricados no esforço da comunidade de Planalto para manter viva a fé em 

Marciana.  

 

Palavras-chave: canonização espontânea, performance, memória, comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Abstract 

 

This study presents and analyses the performances related to the cult of Saint Marciana in 

Planalto, Arneiroz, Ceará. Marciana is a typical case of spontaneous canonization as Paul 

Zumthor defines the phenomenon by which certain individuals are considered saints and 

receive worship without the official recognition of the Catholic Church. Assuming that 

performance is a privileged place to articulate social memory, the research investigates the 

ceremonial and bodily practices through which people at Planalto update this cult. 

Understanding that evoked images of the past can legitimize the present social order, the 

research speculates on the meanings implied in the community´s effort to keep the cult of 

Marciana alive.  

 

Key-words: spontaneous canonization, performance, memory, communication  
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Introdução 

 

 A construção do objeto desta pesquisa teve início no trabalho artístico que desenvolvi 

entre 1992 e 1996, e posteriormente entre 2003 e 2006, que consiste na criação de 

performances teatrais em processos colaborativos com grupos de igreja a partir de narrativas 

cristãs como a Paixão de Cristo, os autos natalinos e as histórias dos santos, ou outros temas 

selecionados pelo próprio grupo para atender demandas específicas como celebrar datas 

comemorativas, chamar a atenção dos fiéis para certas questões sociais etc.  

 Sabemos que uso do teatro para atualizar narrativas que dão sentido às práticas 

religiosas é uma tradição de longa data no contexto cristão. Tem origem, segundo o crítico e 

historiador de teatro John Gassner (1997), na Idade Média como estratégia para levar a 

religião às populações iletradas. De início, os sacerdotes empregavam apenas quadros vivos 

em missas de Páscoa. Por volta do século IX, inseriu-se o diálogo salmodiado. No século XIII 

já se encontrava plenamente desenvolvido o chamado “drama cristão”, encenações musicadas 

que versavam principalmente sobre a vida, paixão e morte de Jesus Cristo, mas também sobre 

os santos. Inicialmente, as encenações eram escritas por sacerdotes e realizadas dentro da 

igreja. Com o tempo, “transcenderam os limites físicos das catedrais e tiveram de ser 

encenadas no adro; finalmente, foram transferidas para as ruas e praças públicas” 

(GASSNER, 1997, p. 162). Nesse processo, se desenvolveram os chamados mistérios, dramas 

litúrgicos que tanto podiam ter autoria de sacerdotes quanto popular, representados com 

grandes efeitos cênicos (uso de maquinarias, canto coral, fogos de artifício etc). Espalharam-

se por toda a Europa (e daí para as colônias), com grande sucesso, e atingiram seu apogeu no 

século XV. Chegaram ao Brasil com as ações catequéticas dos Jesuítas, que utilizaram 

intensamente o teatro como instrumento de “educação” e “doutrinação” dos povos nativos e 

também dos colonos.  Na travessia dos séculos, essa prática foi passando por transformações, 

deixando o controle direto dos padres e sendo assumida por grupos leigos, coletivos 

espontâneos formados dentro ou fora das igrejas com o objetivo primordial de criar 

performances teatrais para atualizar práticas culturais, celebrar a vida em comunidade, 

elaborar os sentidos comuns, a memória social. 

 Em 2006 ganhei de uma amiga, Isabel Gurgel1, o texto de uma peça de teatro chamada 

“A Vida de Marciana”, de autoria de Ivanildo Sales que, como descobriria mais tarde, dirige o 

                                                           
1 Jornalista, produtora independente e pesquisadora de artes cênicas, diretora do Theatro José de Alencar, em 
Fortaleza, Ceará, de 2007 a 2010. 
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grupo teatral Planalto Arte e Cultura (PLARC2) que atua em Planalto, distrito do município de 

Arneiroz, na microrregião Sertão dos Inhamuns3, Ceará (ANEXO A). A peça atualiza uma 

narrativa que, desde um tempo hoje impossível de delimitar com precisão, vem sendo 

transmitida de geração a geração na localidade e que dá sustentação ao culto da escrava 

Marciana, assumida como santa pela população. Segundo essa narrativa, Marciana teria sido 

escrava da família Feitosa. Os Feitosa formam uma parentela que, no processo de 

colonização, adquiriu grandes extensões de terra nos Inhamuns, constituindo uma elite 

latifundiária que, durante séculos, exerceu forte domínio na região.  Conta-se que Marciana, 

ainda moça, apaixonou-se por um escravo de outra fazenda, mas o romance foi proibido por 

sua senhora, Tereza Feitosa. Ignorando a proibição, a escrava fugiu para amasiar-se, mas foi 

capturada. Como punição, foi amarrada e levada para a mata e lançada a ameaça de represália 

para quem a ajudasse. Após lento e intenso sofrimento, passando fome e sede, Marciana teria 

morrido e seu corpo encontrado e levado por vaqueiros para a beira de uma estrada, onde a 

enterraram. Demarcada por uma cruz, a sepultura da escrava logo se tornou ponto de 

peregrinação de fiéis, que asseguram ter obtido graças pela intervenção da mártir negra.  

 O interesse despertado pela leitura do texto me levou a realizar, em julho de 2006, 

uma primeira viagem a Arneiroz, que até então não conhecia. Emancipado do município de 

Tauá em 1957, Arneiroz está localizado a 389,7 km da capital, Fortaleza. Segundo estimativa 

do IBGE, em 2008, a população total do município somava 7.497 habitantes, sendo 28,47% 

em áreas urbanas e 71,53% em áreas rurais. Dados da Secretaria das Cidades do Governo do 

Estado do Ceará indicavam, em 2005, uma população de 800 habitantes no distrito de 

Planalto, situado a cerca de 17 km da sede municipal. Nesse primeiro contato, conheci 

Ivanildo Sales e o trabalho do PLARC, visitei a Cruz de Marciana e conversei com alguns 

moradores sobre a devoção à escrava.  

 Marciana, até hoje, não é oficialmente canonizada pela Igreja Católica e, dadas a falta 

de vestígios materiais e documentais que comprovem sua existência e as características de seu 

martírio, motivado por uma paixão sensual e não por devoção ao Cristianismo, é improvável 

que venha a ser. A padroeira oficial do distrito é Santana, mas a Gruta de Marciana4 está lá, 

bem à frente da capela de Santana, e é regularmente freqüentada por fiéis da própria 

localidade e de outros municípios, que ali fazem e pagam promessas acendendo velas, 

                                                           
2 Na seqüência, usarei apenas a sigla PLARC.   
3 Regionalização elaborada pelo IBGE, em 1989, que considera a organização produtiva, aspectos naturais ( 
relevo, clima, vegetação, hidrografia) e as relações econômicas e sociais.  
 
4 Os fiéis chamam atualmente Gruta de Marciana o local da sepultura da escrava, segundo a tradição. 
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rezando terços, depositando ex-votos etc. para a escrava milagreira. Trata-se, portanto, de uma 

santidade construída e perpetuada pelos próprios fiéis, à revelia da institucionalização da 

Igreja. Esse fenômeno religioso, chamado pelo medievalista Paul Zumthor (1993, p. 30) de 

canonização espontânea, é uma expressão característica do catolicismo popular, ou seja, da 

religião católica “tal como é vivida pelo povo de forma espontânea e variável, ligada a ritos e 

costumes, a festa e folclore, como parte da cultura tradicional” (IDÍGORAS, 1983, p. 419). 

No campo religioso brasileiro, há vários registros de canonizações espontâneas. No Ceará, o 

caso mais conhecido é o de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, mas, segundo Delano Morais 

Rios (2008) há ocorrências nos municípios de Aurora, Barroquinha, Bela Cruz, Guaraciaba do 

Norte, Meruoca, Tianguá e Várzea Alegre.  

 Cada santo popular não-canônico, evidentemente, tem suas peculiaridades. No caso de 

Santa Marciana, me chamou a atenção o fato de seus algozes, segundo a narrativa, terem sido 

exatamente os sujeitos em posição social de privilégio e domínio naquela sociedade nos 

Inhamuns, o que dá a esse culto uma dimensão política que extrapola a questão da 

insubmissão religiosa já característica das canonizações espontâneas. Vale destacar que o 

distrito de Planalto se formou, em 1976, exatamente em torno da Cruz de Marciana, fato que, 

ao longo da pesquisa de campo, foi sistematicamente enfatizado pelos moradores que 

estabelecem uma relação entre o culto à escrava e a origem da localidade.  

 Ainda nessa primeira viagem, Ivanildo Sales me relatou sobre uma gravação em fita 

cassete da Canção de Marciana, na qual a história da escrava é contada nos versos do 

repentista Lourival Pereira, cantados pelo violeiro Geovani Coelho que, segundo me 

informaram, apresenta um programa na Rádio Difusora dos Inhamuns. Recebi ainda, de Dona 

Sinhá, principal articuladora das atividades religiosas da localidade, o folheto intitulado A 

Cruz de Marciana, de autoria do padre Neri Feitosa que, segundo ela, conta a história da 

escrava. Sobre o grupo PLARC, fui informado que, por iniciativa própria e com recursos 

levantados apenas com o apoio de habitantes do lugar, costuma apresentar a peça “A Vida de 

Marciana” durante a festa da padroeira oficial e já chegou a encená-la dentro da capela.  À 

noite, assisti à missa de encerramento da festa de Senhora Santana. Ao final, no momento dos 

avisos, um dos anúncios me chamou a atenção: o padre5 comunicou à assembléia a intenção 

de criar uma festa específica para Marciana, talvez em fevereiro. O propósito declarado foi 

                                                           
5 Somente no decorrer da pesquisa descobri que esse anúncio não partiu do pároco em exercício, Pe. Francisco 
Erasmo Bezerra de Almeira, mas do pároco anterior a ele, Padre Carlos Roberto Alencar Costa, convidado para a 
celebração de encerramento da festa.  
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transformar Planalto, quem sabe, num centro de peregrinação tão importante quanto Juazeiro 

do Norte, atraindo dividendos para a localidade.  

 Como todas essas ações demonstram, há um esforço sistemático daquela comunidade 

para manter viva a fé em Marciana. Mais ainda: percebi um processo em decurso de instituir o 

culto a Santa Marciana como uma tradição definidora daquela comunidade.  

 Cabe aqui recorrer a Paul Connerton (1999) quando, ao estudar a memória social, 

observa que as sociedades se auto-interpretam e “entre as mais poderosas destas auto-

interpretações estão as imagens que as sociedades criam e preservam de si próprias como 

sendo continuamente existentes” (CONNERTON, 1999, p. 13). O culto a Santa Marciana, 

como indicam as práticas mencionadas, parece ser essa imagem a partir da qual a sociedade 

de Planalto deseja se interpretar.  

Ampliando o conceito de memória coletiva formulado por Maurice Halbwachs (1990), 

Connerton (1999) observa que “as imagens do passado e o conhecimento recordado do 

passado são transmitidos e conservados por performances (mais ou menos) rituais” 

(CONNERTON, 1999, p. 45). Para ele, a memória está inscrita, sedimentada, ou acumulada 

no corpo. Qualquer tentativa de investigar a memória social, portanto, deve se deter sobre: 1) 

as cerimônias comemorativas, que são reencenações  rituais de uma narrativa de 

acontecimentos que se julga terem decorrido num tempo passado” e que recuperam, no 

presente, os principais acontecimentos formativos da história de uma comunidade 

(CONNERTON, 1999, p. 52) ; 2) as práticas corporais, que são de dois tipos: práticas de 

incorporação e práticas de inscrição.  

As práticas de incorporação, ou posturas, dizem respeito à atividade corporal 

cotidiana:  

um sorriso, um aperto de mão, ou as palavras que se dizem perante alguém a 
quem nos dirigimos, são mensagens que um emissor, ou emissores, 
comunicam através da sua própria atividade corporal corrente, processando-
se essa transmissão apenas durante o período em que os seus corpos estão 
presentes para apoiarem essa actividade particular. (CONNERTON, 1999, p. 
84) 

 
 Essas práticas, longe de serem ao acaso, se constroem nas relações corpo / cultura, e 

denunciam os sentidos e as maneiras como as pessoas se agrupam, os códigos e 

comportamentos partilhados e considerados aceitáveis, as relações de poder: “a importância 

das posturas para a memória comunal é evidente. O poder e a posição social exprimem-se 

normalmente através de certas posturas em relação aos outros” (CONNERTON, 1999, p. 85). 
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 As práticas de inscrição, por sua vez, dizem respeito aos dispositivos de 

armazenamento e recuperação da informação: a escrita, “a imprensa, as enciclopédias, os 

índices, as fotografias, as cassetes de áudio, os computadores – exigem que façamos algo que 

capte e conserve a informação muito depois de o organismo humano ter deixado de informar” 

(CONNERTON, 1999, p. 84). O autor alerta que, ao contrário do que se possa pensar a 

princípio, essas práticas de inscrição não estão dissociadas do corpo, ao contrário, muitas 

“contêm um elemento de incorporação e pode até dar-se o caso de que nenhum tipo de 

inscrição seja de todo concebível sem uma tal componente irredutível de incorporação” 

(CONNERTON, 1999, p. 90).   

 Será com base nessa perspectiva de que as práticas corporais (performances) têm 

papel absolutamente central na transmissão da memória que esse estudo procura compreender 

as diferentes práticas por meio das quais o culto à Marciana vem sendo transmitido de uma 

geração a outra na região dos Inhamuns e como, a partir da construção de Vila Planalto, esse 

culto vem sendo transformado em dispositivo de auto-definição cultural dessa localidade. 

As questões que se colocam são: como se conta o martírio de Marciana? Que práticas 

permitiram a disseminação desse culto até a construção de Vila Planalto num contexto 

desfavorável em vista não apenas do seu não reconhecimento oficial, como também pela 

própria carga simbólica que essa santa popular porta: mulher, negra, escrava, insurreta? Que 

implicações a construção de Vila Planalto teve para esse culto? Que novas práticas de 

disseminação surgiram? Qual o lugar do teatro nesse processo? Sobretudo, cabe perguntar: 

porque recordar Marciana? Que sentidos são construídos e partilhados coletivamente por meio 

da materialização ou realização de Santa Marciana? 

Acredito que a busca dessas respostas, considerando o caso específico da canonização 

espontânea da escrava Marciana, pode nos fornecer pistas significativas sobre a relação 

indivíduo / cultura, tanto em nossa cultura local, no contexto cearense, como em sentido geral, 

sobre as formas como os sujeitos subordinados e objetificados por grupos dominantes, 

constroem para si, a partir do religioso e por meio de diferentes práticas, lugares de 

enunciação e auto-afirmação cultural ou “estratégias micropolíticas de reterritorialização, 

reformulação e reapropriação de territórios existenciais e espaços públicos ou comunitários 

(ELHAJJI, 2005, p. 194).  

As experiências de campo me levaram a reformular o propósito inicial que era centrar 

o foco da análise no trabalho do grupo PLARC. Percebi que a performance teatral gerada pelo 

grupo para atualizar o culto à Santa Marciana, é melhor compreendida em conjunto com as 

demais práticas sociais articuladas pela comunidade de Planalto com o mesmo fim.  A análise 
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se dá numa perspectiva sócio-histórica, ou seja, à luz das condições sociais e históricas nas 

quais as diversas práticas de construção social do culto têm sido produzidas, transmitidas e 

recebidas (THOMPSON, 1995). É assim que o primeiro capítulo tem como objetivo 

apresentar ao leitor as particularidades do contexto sócio-histórico no qual emergiu o culto à 

escrava Marciana, procurando explicitar que tipo de sociedade produziu essa narrativa, que 

passado é esse que a comunidade insiste em recordar, tornar presente. No segundo capítulo, 

apresento e analiso as diferentes práticas por meio das quais o culto à Marciana vem sendo 

transmitido de uma geração a outra na região dos Inhamuns,  e como, a partir da formação do 

distrito de Planalto, esse culto vem sendo transformado em dispositivo de auto-interpretação 

cultural dessa localidade. No terceiro capítulo, apresento e discuto o trabalho do grupo 

PLARC que, como argumentarei, tem atualmente um papel central na transmissão dessa 

memória social para as novas gerações. A concretização desse percurso, dada a própria 

natureza multidisciplinar do objeto, requereu contribuições teóricas advindas de diferentes 

disciplinas: sociologia, antropologia, história, comunicação e artes cênicas.  

Para construir os fios que teciam a atualização da narrativa do martírio e santificação 

de Marciana e a ligavam a realidade histórica, política e cultural daquela região, me baseei em 

registros etnográficos coletados em quatro viagens, contando com o primeiro contato, em 

2006, e, posteriormente, em julho de 2008, junho de 2009 e novamente em julho de 2009.  
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Capítulo 1 A santa negra dos Inhamuns 

 

Ser membro de uma comunidade humana, explica Eric Hobsbawm (1998) é “situar-se 

em relação ao seu passado (ou da comunidade), ainda que apenas para rejeitá-lo”. Situar-se 

em relação ao passado implica num processo de seleção “daquilo que é lembrado ou capaz de 

ser lembrado” (HOBSBAWM, 1998, p. 23). Implica também, como defende Zumthor (1997) 

na seleção do que será “esquecido”, dos sujeitos e temas sobre os quais se prefere silenciar. 

Essa seleção, esse movimento de lembrar e esquecer, é o que chamamos de passado. 

Situar-se em relação ao passado, portanto, é uma intervenção sobre o presente. Beatriz Sarlo 

(2007) explica que a função clássica da memória, é “fundar um presente em relação com um 

passado. A relação com esse passado não é diretamente pessoal, em termos de família e 

pertencimento, mas se dá através do público e da memória coletiva produzida 

institucionalmente” (SARLO, 2007, p. 97). O passado irrompe no presente organizado por 

procedimentos da narrativa, já que “a memória recorre preponderantemente ou sempre a 

formas narrativas (VEZZETTI, apud SARLO, 2007, p. 50). Cabe, então, indagar: em que 

presente se narra, em que presente se rememora e qual é o passado que se recupera? O 

presente da enunciação é o “tempo de base do discurso”, porque é presente o momento de se 

começar a narrar e esse momento fica inscrito na narração. Isso implica o narrador em sua 

história e a inscreve numa retórica de persuasão. É, portanto, inevitável a marca do presente 

no ato de narrar o passado: 

 

Os que lembram não estão afastados da luta política contemporânea; pelo 
contrário, têm fortes e legítimas razões para participar dela e investir no 
presente suas opiniões sobre o que aconteceu não faz muito tempo. Não é 
preciso recorrer à idéia de manipulação para afirmar que as memórias se 
colocam deliberadamente no cenário dos conflitos atuais e pretendem atuar 
nele. (SARLO, 2007, p. 61).   

 

Pensando assim, a reconstituição do contexto sócio-histórico, das forças sociais que 

atuaram no processo de construção do culto à Marciana, é fundamental para lançar luzes sobre 

o presente, para entender melhor qual é o passado que os sujeitos de Planalto desejam 

recuperar e que efeitos sobre o real presente aspiram nessa dinâmica.  

A principio, creio que é importante perguntar em que momento histórico teria 

emergido a narrativa do martírio e o culto à Marciana? Como se organizava a sociedade que o 

engendrou? Quais eram as instâncias de poder? Como os setores subalternos se relacionavam 

com essas instâncias de poder? Que implicações essa estrutura social do passado tem no 
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presente? A partir desse mapeamento, acredito ser possível acessar memórias, ressentimentos, 

jogos de poder e autoridade sobre quem diz o quê, quem representa quem, imbricados no 

esforço da comunidade do distrito de Planalto para manter viva a fé em Marciana, por meio de 

diferentes práticas.  

No entanto, qualquer tentativa no sentido contextualizar a história de Santa Marciana 

encontra de imediato uma dificuldade: a ausência de registros documentais e/ou vestígios 

materiais que comprovem a existência da escrava. Por conseguinte, não é possível também 

estabelecer o período específico no qual emergiu o culto nos quase quatro séculos que durou a 

prática da escravidão no Brasil. É o que se constata ao indagar os que hoje são os moradores 

mais idosos de Planalto, portadores autorizados da memória comunal. O Sr. Luiz Gomes de 

Oliveira, conhecido como Luiz Barreira, 84 anos, por exemplo, assegura que o “desastre de 

Marciana ocorreu em 1775, exatamente duzentos anos antes da fundação do Planalto”. (Sr. 

Luiz Barreira, entrevista concedida em 20/07/08). Essa convicção, no entanto, precisa ser 

compreendida à luz do fato de ter sido ele o principal articulador da fundação do povoado, 

processo que, como veremos detalhadamente no segundo capítulo, é marcadamente 

comprometido com a instauração de uma cidade santuário. Já o Sr. José Leopoldo Feitosa, ou 

simplesmente Zeca Feitosa, 83 anos, representante mais velho da família Feitosa em Planalto, 

afirma vagamente que o martírio de Marciana “foi pra mais de cem [anos]” (entrevista 

concedida em 20/07/08). 

É preciso considerar que essa narrativa vem atravessando o tempo nos percursos 

instáveis da boca ao ouvido. Assim, os Sr. Luiz Barreira e o Sr. Zeca Feitosa reconstroem um 

motivo que receberam dos que vieram antes deles e que, por sua vez, também reproduziam o 

que tinham recebido dos antepassados e assim sucessivamente até não ser mais possível 

recuperar o ponto no tempo onde a narrativa emergiu.  

Contudo, o Sr. Zeca Feitosa afirma enfaticamente que Marciana “foi escrava de 

Tereza, a décima filha do coronel Alves Feitosa”. Na genealogia elaborada por Leonardo 

Feitosa (1985), há, de fato, uma menção à Tereza Alves Feitosa décima filha do coronel 

Eufrásio Alves Feitosa (FEITOSA, L., 1985, p. 31). A partir da data do casamento de suas 

irmãs mais velhas, Maria, Josefa e Maria Madalena, ocorrido, segundo a genealogia, em 1789 

(FEITOSA, L., 1985, p. 44-45), é possível estimar que essa Tereza teria vivido no final do 

século XVIII. Mas, Padre Neri Feitosa, 74 anos, no já mencionado folheto A Cruz de 

Marciana (2002) considera que é mais provável que a Tereza da tradição oral seja uma 

referência a outra Tereza Alves Feitosa, da Casa das Favelas, neta do coronel Eufrásio Alves 
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Feitosa supracitado (FEITOSA, L., 1985, p. 44), o que nos levaria alguns anos mais à frente, 

no começo do século XIX. 

Aceitando essa intricada rede de dados é possível inferir que o culto à Marciana teria 

provavelmente se iniciado em algum momento entre o final do século XVIII e a primeira 

metade do século XIX, mas isso não deixa de ser mera especulação. Em todo caso, o 

propósito aqui não é comprovar a existência ou não de Marciana, nem estabelecer uma data 

inaugural para a tradição, mas levantar pistas que possibilitem compreender melhor o passado 

que é recuperado pelos devotos ao narrar hoje a história de seu martírio. O importante a 

considerar é que a narrativa, partindo ou não de um fato ocorrido, está profundamente 

relacionada ao modo como os setores subalternos daquela sociedade elaboraram 

simbolicamente o poderio da família Feitosa nos Inhamuns.  Para compreender a construção 

dessa sociedade marcada pelo domínio de uma parentela, é preciso recuar ao processo de 

ocupação da região pelos colonizadores.  

 

1.1  Uma terra dominada 

 

A concentração de poder nas mãos de algumas famílias foi uma característica do 

processo de colonização do Ceará. Discorrendo sobre os fundamentos socioeconômicos do 

poder local, a historiadora Maria do Carmo Ribeiro Araújo (1995) explica que esse processo 

se deu com a concessão de sesmarias6 para fazendeiros. “Não raro um mesmo fazendeiro 

recebia mais de uma sesmaria, ou ainda, a membros de uma mesma família, eram concedidas 

terras vizinhas, de tal modo que pelos meados do século XVIII, a base econômica e social da 

Capitania se fundava no latifúndio” (ARAÚJO, 1995, p. 109).  

                                                           
6 Segundo André Frota de Oliveira (2006) o termo sesmaria tem origem no substantivo sesma, hoje caído em 
desuso, que indicava a sexta parte de qualquer coisa, do qual adveio o verbo sesmar –  dividir em sesmas ou em 
sesmarias. Aplicado à dinâmica da ocupação e uso dos solos, sesmaria é, originalmente, a terra inculta ou 
abandonada e que a antiga legislação portuguesa, tendo por base remota prática, mandava que, depois de 
cumpridas determinadas formalidades, se tirasse ao proprietário presuntivo, para entregá-la a quem se 
comprometesse a aproveitá-la, vale dizer, a um cultivador; o beneficiário era obrigado a pagar uma pensão ou 
renda, consistindo esta, via de regra, na sexta parte dos frutos. A prática de concessão de sesmaria remonta aos 
princípios da formação do Estado lusitano. Já os primeiros reis de Portugal as concediam. Originalmente, eram 
chamados sesmeiros os magistrados municipais encarregados da divisão e distribuição de terras. No Brasil, 
sesmeiro era o indivíduo sobre quem recaía a concessão de uma sesmaria. Transplantado para o Brasil Colônia, o 
sistema de sesmarias tomou feição peculiar. Deixou de ser a distribuição compulsória de terras improdutivas ou 
abandonadas em benefício da agricultura para se transformar em eficiente instrumento de expansão latifundiária, 
ao mesmo tempo que em não menos eficiente maneira de a Coroa ocupar espaços extensíssimos do nosso 
território, dilatando seus domínios americanos. Logo depois de criadas as donatarias, o regime de sesmarias foi 
instituído, quer como outorga do rei, quer como outorga do capitão-mor ou donatário, sendo oficialmente extinto 
em nosso país em 1822. (OLIVEIRA, 2006) 
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Um exaustivo levantamento da concessão de sesmarias para os Feitosa nas Datas de 

Sesmarias do Ceará7 foi realizado por Aécio Feitosa (2001). Ele esclarece que, ainda no 

século XVII, antes mesmo de se instalarem no Ceará, os Feitosa foram sesmeiros na capitania 

de Pernambuco, onde obtiveram “40 léguas de terra no riacho Araripecico, fazendo pião no 

Cororopénico, e mais 30 léguas no rio São Francisco, intestando com a data do Mataquiri”, 

isto, aos 18 de maio de 1680 e 13 de dezembro de 1682” (FEITOSA, A., 2001, p. 185). 

No Ceará, os primeiros Feitosa a serem beneficiados com a concessão de sesmarias 

foram:  

o comissário Lourenço Alves Feitosa, seu filho o coronel Lourenço Alves 
Penedo e Rocha, o tio deste, Coronel Francisco Alves Feitosa, e o capitão 
José Alves Feitosa, da várzea da Onça, pai do prestigioso e rico fazendeiro 
Capitão-mor José Alves Feitosa, de Tauá. (FEITOSA, A., 2001, p. 185-186).  

 
Somente Lourenço Alves Feitosa recebeu, entre 1707 e 1724, vinte e duas sesmarias. 

Inicialmente estabelecendo seus domínios nas margens do rio Jaguaribe, onde residia, a partir 

de 1720 “seus olhos voltaram-se para os Inhamuns e a região do Acaraú” (FEITOSA, A., 

2001, p. 188). Nos Inhamuns, obteve quatro concessões: Travessia dos Inhamuns (5 de julho 

de 1720), Riacho Caldeirões (18 de julho de 1721), Rio Santa Cruz – Carcará (19 de agosto de 

1721), e Terras entre Boa Vista e Pitombeiras. A respeito dos domínios adquiridos no vale do 

rio Acaraú, Aécio Feitosa destaca: “media 144 quilômetros, sendo uma das maiores dos 

tempos coloniais” (FEITOSA, A., 2001, p. 188).  

O coronel Francisco Alves Feitosa, por sua vez, obteve a sesmaria do riacho da Mota, 

situada nos Inhamuns, em 30 de dezembro de 1747, mas acabou se tornando o grande senhor 

de sesmarias dos Inhamuns ao herdar todos os domínios de seu irmão Lourenço que, com a 

morte de seu filho – também sesmeiro – morreu sem deixar descendentes. Desse modo, por 

volta de meados do século XVIII o poderio econômico da família baseado no latifúndio 

pecuarista já se achava configurado: 

 

Dentro de seus imóveis, desenvolvendo a pecuária em larga escala, além do 
criatório de cavalares, muares, eqüinos e outros animais, os Feitosas e seus 
descentes armazenaram riquezas e prestígio, fazendo-os, por longas décadas, 
os senhores dos Inhamuns. (FEITOSA, A., 2001, p. 190).  

 
  

                                                           
7 Coleção de 14 volumes inicialmente organizada pelos historiadores Antonio Bezerra e Eusébio de Sousa, 
cumprindo uma incumbência do então presidente do Estado João Tomé de Sabóia e Silva. Publicada na década 
de 1920, a obra foi reeditada em CD-ROM em 2006.  



 19

Para Araújo (1995) esse modo desigual como se deu a distribuição de terra gerou uma 

sociedade rural dicotomizada, na medida em que a posição social dos indivíduos era definida 

de acordo com a extensão de suas propriedades. E explica: 

 

no ápice da pirâmide social encontravam-se os proprietários de terra, os 
fazendeiros, e na base, os não-proprietários. Entre os últimos incluíam-se os 
trabalhadores livres e os escravos. Cabe notar a existência de pequenos 
proprietários cuja precariedade econômica os obrigava a trabalhar de 
parceria nas grandes propriedades e de outros, digamos tipos sociais como 
‘oficiais’ assalariados (como o curtidor nas fazendas de gado), ou autônomos 
(como carpinteiros, alfaiates, etc.) e funcionários públicos. (ARAÚJO, 1995, 
p. 109) 

 

 A autora explica que as relações entre os proprietários de terras e os trabalhadores, que 

se davam sob a forma de arrendamento ou parceria8, ao mesmo tempo em que remunerava o 

trabalhador apenas ao nível de sua subsistência, condenava-o a viver sob a dominação do 

proprietário. Essa dominação tecida na organização econômica, nas relações de trabalho, era 

reforçada por mecanismos não-econômicos, sobretudo pela conhecida relação de compadrio, 

pela qual o trabalhador tornava-se devedor dos favores prestados pelo proprietário-padrinho.  

Junte-se a isso o fato do Ceará ter permanecido até o final do século XVIII como uma 

capitania subalterna e, mesmo após conquistar o status de Capitania de primeira ordem ter 

permanecido juridicamente subordinada às Capitanias da Bahia e de Pernambuco. Os centros 

de decisão jurídicos, portanto, estavam distantes da Capitania, o que abria espaço para o 

fortalecimento do poder local.  

Nessa estrutura econômica, social e jurídica, os grandes proprietários de terra eram 

senhores absolutos que 

 

impuseram-se socialmente pela violência, com a expropriação dos indígenas, 
tirando-lhes as suas terras e a sua liberdade; pela apropriação de terras por 
uma minoria impedindo que um maior número de pessoas se tornasse 
proprietária. A necessidade de impor-se autoritariamente a fim de assegurar 
o seu domínio sobre as terras e sobre as pessoas, instaurou uma ordem social 
marcada pela violência. O proprietário ‘coronel’ da Guarda Nacional, ditava 
os rumos do relacionamento social e político, explorando o trabalho, 
apadrinhando, protegendo ao mesmo tempo que oprimia e dominava aqueles 

                                                           
8 Arrendamento é a relação na qual o trabalhador (arrendatário) explora a terra por sua conta e risco, pagando ao 
proprietário uma renda em dinheiro ou parte da produção; já o sistema de parceria, que segundo Araújo (1995) 
era mais disseminado no sertão cearense, inclui diferentes modalidades de contrato entre o agricultor que 
trabalha a terra, e o proprietário. O agricultor pode, por exemplo, entregar uma parte da produção das culturas 
permanentes (algodão, café), tendo direito a ficar com os produtos das culturas temporárias (feijão, milho e 
mandioca). É claro que, considerando-se a realidade do campo, sobretudo à época em questão, esse sistema 
serviu de base para relações de dominação e exploração.  
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que gravitavam em torno de sua propriedade e de sua pessoa. (ARAÚJO, 
1995, p. 111) 

 

De fato, o historiador João Brígido (2001), em sua obra Ceará (Homens e Fatos), 

originalmente publicada em 1919, comenta sobre o poder e a violência dos grandes 

proprietários de terra na estrutura social urdida pelo processo de colonização do Ceará. 

Segundo o autor, eles: 

 

se tinham constituído em verdadeiros tiranos que pareciam transportar para 
os desertos do Brasil o despotismo que ainda exerciam na Europa os 
senhores feudais. Dominando hordas selvagens, que tinham reduzido à 
obediência, com armas na mão, longe da autoridade, cuja ação, enfraquecida 
pela distância, mal se fazia sentir, tais homens viviam em perfeita licença e 
dominavam os outros colonos do modo mais completo. Nos pontos mais 
longínquos, sobretudo, uma só vontade dominava, era a do mais rico e mais 
afamiliado; a lei e o dever eram cousas inteiramente ignoradas. (BRÍGIDO, 
2001, p. 101) 

 

 O autor ilustra sua análise com o os exemplos dos colonos Geraldo do Monte e 

Lourenço Alves Feitosa que, já no começo do século XVIII, “avultavam em riqueza e 

poderio” (BRÍGIDO, 2001, p.101).  

 Segundo o historiador norte-americano Billy Chandler (1981), a hegemonia dos 

Feitosas no sertão dos Inhamuns se manteve até por volta de 1930, ou seja, atravessou 

diferentes configurações políticas já que se inicia ainda no período Colonial, e se mantém por 

todo o período monárquico e ainda na transição para a República. Isso aponta para o fato de 

que a hegemonia dessa família, alicerçada no controle da atividade econômica, também se 

dava pelo exercício direto formal do poder, com os próprios membros da família e seus 

aliados ocupando cargos públicos, ou de forma indireta estabelecendo acordos com lideranças 

políticas regionais, configurando um poder com algumas características de oligarquia9, como 

                                                           
9 O historiador Wagner Cabral da Costa (1997)  num estudo de caso sobre a trajetória da família Sarney na 
política maranhense,  explica que o termo Oligarquia, desde sua origem na Grécia Antiga, carrega um juízo de 
valor negativo, sendo associado,  já nos escritos de Aristóteles, à: a) governo de poucos; b) a riqueza desses 
poucos; c) nepotismo (proteção dos familiares); d) exercício do poder sem atender aos interesses da maioria. Em 
sua definição no Dicionário de Política, BOBBIO (1992) explica que uma oligarquia se configura quando “o 
poder supremo está nas mãos de um restrito grupo de pessoas propensamente fechado, ligadas entre si por 
vínculos de sangue, de interesses outros, e que gozam de privilégios particulares, servindo-se de todos os meios 
que o poder pôs ao seu alcance para os conservar” (BOBBIO, 1992 apud COSTA, 1997). Apropriando-se das 
contribuições de outros cientistas políticos e historiadores, Costa acrescenta algumas características do poder 
oligárquico a essas definições abrangentes. A primeira é o que LESSA (1988) chama de “ética política 
predatória”, que diz respeito ao uso da máquina pública em benefício particular na forma de divisão de verbas e 
cargos públicos entre aliados, controle dos partidos políticos e dos processos eleitorais e controle sobre os 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A segunda contribuição vem de REIS (1992) que chama a atenção 
para o fato de que as oligarquias se mantêm no poder regional também pela mediação com chefes políticos em 
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observa Júlia Miranda (1987) ao caracterizar a conjuntura político-econômica do Nordeste na 

virada do século XIX: 

 

O Ceará, que nunca integrou o chamado nordeste açucareiro e escravista e 
que, portanto, não contou com a aristocracia dos “senhores de engenho”, 
tinha nos “coronéis” os legítimos representantes das oligarquias. Pouco 
expressivas econômica e politicamente é verdade, se consideradas no cenário 
nacional, as oligarquias mantinham o absoluto controle do jogo que se 
desenvolvia a nível dos partidos políticos locais, o Liberal e o Conservador, 
cujos militantes eram também conhecidos, respectivamente, como 
“chimangos” e “caranguejos”. (MIRANDA, 1987, p. 33)  

 

Raulino Chaves (2009), a partir de uma breve recomposição dos processos políticos 

que levaram o município de Arneiroz a sucessivas emancipações e perdas do status de 

município, ilustra a relação entre as alianças políticas e a hegemonia dos Feitosa:  

  

Arneiroz foi emancipado em 1864 através de mobilizações lideradas por 
Leandro Castro, primeiro deputado provincial da família Feitosa. Em 1912, 
após o declínio de Nogueira Acioli10, a família Feitosa perde poder em Tauá 
e passa a exercer influência apenas em Arneiroz que perde o status de 
município, passado a ser distrito de Tauá. Quando o governo de Franco 
Rabelo11 declina em 1914 os Feitosas restituem o domínio perdido em Tauá 
e emancipam Arneiroz. Porém, novamente em 1920 o município é anexado a 
Tauá após a derrota de Belisário da Silva ao executivo estadual, candidato 
apoiado pelos Feitosas. Em 1922 os Feitosas conseguem a emancipação após 
algumas manobras com o poder estadual. Mas, com a Revolução de 30, os 
Feitosas perdem definitivamente o poder em Tauá e Arneiroz é rebaixado a 
categoria de distrito. (CHAVES, 2009, p. 9) 

 

Simone Souza (1995) observa que a chamada Revolução de 1930 desalojou do poder 

as oligarquias mais tradicionais, “sendo o espaço político temporariamente ocupado pelos 

tenentes revolucionários e as oligarquias dissidentes que assimilaram o ideário político da 

aliança liberal” (SOUZA, 1995, p. 321). É nesse contexto que se consolida o declínio da 

hegemonia dos Feitosa na cena política dos Inhamuns. Mas, vale ressaltar que, embora sua 

                                                                                                                                                                                     
escala municipal e nacional e entre os interesses econômicos do empresariado e o Estado por meio da concessão 
de facilidades fiscais, subvenções e outros favores. (COSTA, 1997, p. 1-2).  
 
10 Antonio Pinto Nogueira Accioly assumiu o governo do Estado do Ceará em 1896. Andrade (1995) esclarece 
que durante seu governo, “em 1898, subiu à Presidência da República, o Dr. Manuel Ferraz de Campos Sales, 
[...] idealizador da chamada política dos governadores. Accioly, com bastante astúcia e determinação, saberá 
aproveitá-la em benefício dos interesses pessoais e do seu grupo político” (Andrade, 1995, p. 218), que tinha os 
Feitosa entre seus aliados. Accioly governou o Ceará por três vezes: 1896-1900; 1904-1908 e 1908-1912. 
11 Sucessor de Nogueira Accioly no governo do Estado até 1914, quando foi deixou o cargo com a derrota numa 
revolta conhecida como Sedição de Juazeiro, articulada por partidários de Accioly. O movimento foi deflagrado 
quando Franco Rabelo destituiu padre Cícero da Intendência de Juazeiro do Norte, que havia sido emancipado 
por Accioly, de quem padre Cícero era aliado.  
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hegemonia absoluta tenha sido abalada, os Feitosa ainda exerceram por décadas seu poder na 

região, como ilustra esse relato de um agricultor registrado na obra A Ovelha de Urias, do 

padre Fred Kunz12: 

 

Faz pouco tempo, em 1965, um deles [Feitosa] mandou seu encarregado com 
40 homens fazer uma cerca que cortava a metade da pequena propriedade da 
Barra do Vento. Depois mandou brocar e queimar 40 tarefas... Ele que tem 
tanta terra e gado, se apoderou pela força do que era nosso. (KUNZ, 1978, 
p.58)  

 

A quebra do poder hegemônico dos Feitosa também não significou uma ruptura com a 

estrutura oligárquica de poder, como destaca Miranda (1987): 

 

No Ceará, como nos demais estados Nordestinos, a atividade política tem, 
durante a Primeira República, a marca da lealdade às oligarquias locais, 
representadas na figura do Presidente. Essa política clientelística repousa nas 
relações de absoluta dependência do eleitorado ao “coronel”, que manipula 
como quer as eleições a bico de pena, e cujo desenrolar  é marcado pela 
fraude e violência. O exercício formal do poder consiste na apropriação da 
máquina administrativa do Estado, pelas famílias que controlam as 
principais atividades econômicas locais e conta, no plano institucional, com 
agremiações que, longe de representarem propostas políticas claras, 
constituem meros instrumentos de conquista de poder, formados que são em 
torno de pessoas ou grupos econômicos de origem rural. A base da 
dominação é, portanto, o sistema de latifúndio-minifúndio. (MIRANDA, 
1987, p. 78).  

 

O que efetivamente ocorre com o declínio da influência política dos Feitosa, é uma 

pulverização do poder entre outras famílias que ascendem na região e vão exercer um 

domínio mais restrito partindo de alguns centros municipais. Em Arneiroz, a família Petrola13 

ascende ao poder a partir da participação do patriarca Antônio Petrola no processo de 

emancipação definitiva do município, ocorrida em 1957. No ano, seguinte, Antônio Petrola 

foi eleito prefeito. A partir de então, a administração do município passou a ser 

sucessivamente ocupada por membros da família Petrola e aliados, oligarquia só interrompida 

                                                           
12 Fredy Kunz, ou padre Alfredinho, como se tornou conhecido no Brasil, nasceu na Suíça, em 9 de fevereiro de 
1920. Ainda em seu país de origem, integrou-se à escola da Juventude Operária Católica (JOC), tendo sido ele 
mesmo um operário. Durante a Segunda Guerra Mundial foi prisioneiro do exército alemão. Em 1968, veio 
morar em Crateús, no Ceará, orientando sua atuação eclesiástica pela deliberação do CELAM (Conselho 
Episcopal Latino Americano) que pregava a “opção preferencial pelos pobres”. Padre Alfredinho viveu entre os 
mais pobres do sertão nordestino, trabalhou nas frentes de emergência, em períodos de seca e buscava sobreviver 
com o mínimo de recursos. Quando, em 1988, mudou-se para São Paulo, instalou-se na favela Lamartine (Santo 
André). Fundou a Irmandade do Servo Sofredor. Em 1995, com 75 anos, foi morar nas ruas junto com os sem-
teto. Ficou na rua até que a saúde permitiu, depois voltou para a favela. Faleceu em 12 de agosto de 2000. 
13 Os irmãos Antônio Petrola Severo Petrola migraram para o Brasil vindos da província de Palermo, na Itália. 
Antes de se fixarem em Arneiroz, moraram no Piauí e no Amazonas. 
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nas eleições para prefeito de 2008, com a vitória do empresário Antonio Monteiro Pedrosa 

Filho (PMDB) sobre Nery Leal Petrola (PSDB), que tentava um segundo mandato. Raulino 

Chaves (2009) nos oferece um panorama da configuração de poder oligárquica nos demais 

municípios da microrregião dos Inhamuns no final dos anos 2000:  

 
Em Catarina, o poder da família Rodrigues Pereira está hegemônico há 
quatro décadas; Em Aiuaba predominava a liderança da família Arraes 
Feitosa durante três décadas, no entanto o líder dessa família, Armando 
Arrais Feitosa, foi morto por um integrante da família Feitosa. Assim, os 
Feitosas passaram a exercer o domínio político na cidade há cerca de duas 
décadas.  As cidades que apresentam maior dinamicidade política são: 
Saboeiro, Parambu e Tauá. Em Saboeiro a família Nocrato comandou três 
décadas, sendo desbancada por um integrante da família Diógenes, o médico 
Perboyre Diógenes, nas eleições de 1992. Atualmente Perboyre Diógenes é 
Deputado Estadual pelo PSL (Partido Social Liberal). Em Parambu temos a 
hegemonia política da família Noronha há cerca de quatro décadas, no 
entanto essa família é dividida em duas facções: Mateus Noronha e Ferreira 
Noronha. Essas duas facções disputam entre si o poder local da cidade, 
coligando-se a outras famílias, não conseguindo predominar uma única 
facção durante muito tempo.Dentre todos os municípios que compõem os 
Inhamuns, o mais dinâmico politicamente é Tauá, não havendo nessa cidade 
a hegemonia política de uma única família. Nas décadas de 60/70 a família 
Gomes, Domingos Gomes de Aguiar, estava hegemônica, saindo de cena 
após o declínio dos três coronéis. Ultimamente, o poder dessa família se 
atualiza por meio do Deputado Estadual do PMDB (Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro) Domingos Gomes de Aguiar Filho. A ascensão de 
Domingos Filho ao executivo de Tauá ocorreu nas eleições de 2000 quando 
sua esposa, Patrícia Gomes de Aguiar, é eleita prefeita.” (CHAVES, 2009, 
p.10-11) 

 
Atualmente a região dos Inhamuns onde os Feitosa exerceram seu domínio 

corresponde à microrregião geográfica Sertão dos Inhamuns (ANEXO A), que inclui seis 

municípios: Aiuaba, Arneiroz, Catarina, Parambu, Saboeiro e Tauá. Situada no chamado 

Polígono das Secas, é uma área onde predomina clima Tropical Quente Semi-Árido, cujos 

índices pluviométricos são, em geral, inferiores a 550 mm anuais.  

                      

Figura 1 Estrada que liga a sede do município de Arneiroz ao distrito de Planalto, em 2008. 
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Figura 2 Trecho da praça central da sede do município de Arneiroz, em 2008.  

 

 

Figura 3 Vista da praça central de Vila Planalto, em 2008.  

São municípios de economias frágeis e predominantemente rurais, com forte presença 

da agricultura de subsistência (cultivo de milho, feijão, arroz, mandioca e algodão de 

sequeiro). A estrutura fundiária levantada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) em 2005 inclui Arneiroz entre os 48 municípios cearenses com número de 

imóveis rurais entre 251 a 500 com tamanho médio entre 100 e 150 hectares. Dados de 2000 

apontam que entre 20% e 30% da área do município está ocupada por propriedades rurais do 

município são maiores que 500 hectares.   

Entre os 184 municípios cearenses, Arneiroz figurava, em 2008, na 175ª. posição no 

Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM), elaborado pelo IPECE para avaliar o 

desenvolvimento dos municípios do estado considerando quatro grupos de indicadores ligados 
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a aspectos fisiográficos, fundiários e agrícolas, demográficos e econômicos, de infraestrutura, 

e sociais.   

Segundo Raulino Chaves (2009) a principal fonte de renda nesses municípios não é 

uma atividade produtiva, strito sensu, e sim os pagamentos feitos pelo governo, as 

aposentadorias rurais, os salários dos funcionários públicos em todos os níveis e o Programa 

Federal Bolsa Família. Dados do IPECE atestam que, em Arneiroz, de um total de 470 

empregos formais registrados no município em 2007, 466 eram na administração pública. No  

Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, elaborado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), Arneiroz figurava, em 2003, entre os 64 municípios 

cearenses com pior renda per capita (entre R$ 46,35 e R$ 69,68). Na maioria dos municípios 

da microrregião Sertão dos Inhamuns, “a quantidade de repasses que as prefeituras recebem 

do FPM (Fundo de Participação Municipal) é superior a renda gerada pelas próprias 

atividades empresariais que são desenvolvidas nos municípios” (CHAVES, 2009, p. 11).   

Esse quadro atual, certamente, encontra suas raízes, para além das condições naturais, 

no processo de ocupação e organização do espaço e exploração econômica que, como vimos 

na reconstituição de aspectos econômicos e políticos do contexto sócio-histórico no qual 

emergiu o culto à escrava Marciana, revelou uma estrutura social fendida, dicotomizada entre 

uma elite – personificada principalmente na Família Feitosa – que controlava a atividade 

produtiva, as relações de trabalho, a riqueza, os processos políticos formais, a máquina 

administrativa e uma maioria subalterna forçada a sobreviver sob essa dominação. Para John 

B. Thompson (1990), a dominação se configura numa sociedade quando as relações de poder 

estabelecidas são sistematicamente assimétricas, fazendo que certos indivíduos ou grupos 

exerçam poder de maneira estável de tal modo que exclua ou torne inacessível em grau 

significativo a outros indivíduos ou grupos subordinados, não importando a base sobre a qual 

essa exclusão é levada a efeito (THOMPSON, 1990, p. 200). 

A dominação dos Feitosa na região dos Inhamuns, como vimos, esteve fortemente 

alicerçada em bases econômicas e políticas. Mas, é certo que essa dominação teve outros 

fundamentos que são da ordem do simbólico. Como frisa Bourdieu (1989) um grupo que 

deseja se legitimar enquanto tal tem a tarefa de ser percebido, reconhecido pelos outros como 

distinto, de se tornar “visível, manifesto para outros grupos e para ele próprio, atestando assim 

a sua existência como grupo conhecido e reconhecido, que aspira institucionalização”, o que 

se dá pela construção, pela objetivação de um discurso sobre si e o outro (BOURDIEU, 1989, 

p. 118). As relações de poder, portanto, não podem se estabelecer nem se perpetuar sem a 

produção e a circulação de um discurso que lhes dá suporte, em outras palavras, a produção 
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de sentido, levando em conta que essa produção, como destaca Miranda (1987) “está 

assentada nos mecanismos de constituição e funcionamento de uma dada sociedade, passando, 

naturalmente, pela ‘visão de mundo’ que esses mecanismos determinarão ao nível da 

consciência dos grupos ou classes que a compõem” (MIRANDA, 1987, p. 44). Isso implica 

em que, para além das práticas que regeram a produção material da sociedade dos Inhamuns e 

o estabelecimento de seu poder nessa sociedade, os Feitosa articularam uma produção 

imaterial que legitimou esse poder.  

Observar esse aspecto é importante na medida em que investigo um culto –  prática 

simbólica – por meio da qual os setores subalternos dessa sociedade que também articularam 

uma produção imaterial e a tomam como lugar de enunciação a partir do qual se referem à 

dominação que enfrentam em seu cotidiano. Nesse sentido, cabe perguntar: o que os Feitosa 

dizem de si mesmos? Que mecanismos, estratégias ou práticas utilizam, para se colocar e se 

legitimar enquanto sujeitos no lugar de poder? E, ao mesmo tempo, de que forma esse 

discurso articulado reverbera nos setores subalternos?  

Antes de iniciar essa reflexão, vale destacar que me refiro ao discurso em sua acepção 

mais abrangente que “designa toda matéria significante – e não apenas a lingüística – 

existente no interior de uma dada sociedade, na medida em que também aos gestos, às 

imagens etc., é socialmente atribuído um sentido” (MIRANDA, 1987, p. 44).  

 

1.2 Uma elite de origem portuguesa  

 

 Um artigo intitulado “Para a história do Ceará”, escrito por Leonardo Feitosa em  

junho de 1929 e publicado na Revista Trimestral do Instituto do Ceará, apresenta o 

“testemunho insuspeito” do padre português, Annibal Coelho, como prova irrefutável do que 

até então era “tradição corrente” entre os Feitosa: as origens remotas da família em terras 

lusitanas. Segundo o artigo, o religioso, residente na Bahia, forneceu dados históricos seguros 

que confirma a existência, na então província do Minho, em Portugal, de uma povoação de 

nome Feitosa muito antiga – fundada por normandos por volta do ano 700 d.C. – onde habita 

“uma família Feitosa tão numerosa quanto outras tantas que por lá se encontram”. A partir 

dessa informação, o artigo conclui que é dessa família que se originou o pioneiro João Alves 

Feitosa, que migrou para o Brasil possivelmente na primeira metade do século XVII e a partir 

do qual se construiu a vasta descendência dos Feitosa nessas terras. O argumento é 

significativo porque, segundo a tradição, João Alves havia adotado o nome da povoação como 

seu sobrenome. A informação do padre, portanto, ligava por laços de sangue os Feitosa do 
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Brasil14 aos até então desconhecidos Feitosa de Portugal. Confirmava-se ou criava-se, assim, 

uma linhagem européia para a família.  

A tese do artigo foi assumida como legítima nas duas amplas reconstituições 

genealógicas da família Feitosa no Ceará: a primeira do próprio Leonardo Feitosa, o Tratado 

Genealógico da Família Feitosa, reeditado em 1985 pela Imprensa Oficial do Ceará; e a 

segunda, de Aécio Feitosa, publicada em 1999 num consórcio entre a Casa José de Alencar e 

o Programa Editorial da Universidade Federal do Ceará.  

 As genealogias se tornaram muito populares na França do século XVIII como 

mecanismo de legitimação da nobreza. Era a culminância de um processo secular de formação 

da estrutura de estratificação social do Estado Nacional na qual cada grau da hierarquia, com 

suas características específicas, “era organizado de acordo com a honra, a posição social e a 

estima atribuída a funções sociais sem qualquer ligação com a produção de bens materiais” 

(CONNERTON, 1999, p. 97). Nessa ordem social a nobreza era um atributo que podia ser 

transmitido hereditariamente. Defendia-se que os descendentes de pessoas grandes e ilustres 

traziam “nas profundezas do seu coração, um certo impulso que o instiga a imitá-las” (LA 

ROQUE, 1735 apud CONNERTON, 1999, p. 98). Provar que se provinha de linhagem nobre 

era, portanto, imbuir-se de certos atributos inatos: 

 

A minha linhagem, a minha família, o meu nome, o meu brasão: todos estes 
termos, ao mesmo tempo que se referem insistentemente às qualidades inatas 
do possuidor, exprimem essas qualidades de forma idealizada, aludem de um 
modo um tanto sublimado a algo que é clara e directamente corporal: o 
sangue. (CONNERTON, 1999, p. 98). 

  

O sangue adquire, assim, o valor de um símbolo e uma ascendência nobre torna-se um 

mecanismo de poder. O poder fala através do sangue (FOUCAULT, 1980 apud 

CONNERTON, 1999, p. 98). O sangue autentica a pertença a um grupo. O empreendimento 

de instituir discursivamente uma ligação sanguínea com Portugal e legitimar com dados 

históricos uma linhagem já construída discursivamente pela tradição familiar, precisa ser 

compreendido à luz de uma herança intelectual do século XIX que, alicerçada no positivismo 

de Comte, no darwinismo social e no evolucionismo de Spencer, construiu toda uma 

produção teórica que legitimava a crença na “superioridade” da civilização européia como 

decorrente das próprias leis naturais que orientariam a história dos povos. (ORTIZ, 1994, p. 

                                                           
14 Segundo o genealogista Aécio Feitosa, os Feitosa se constituem num tronco familiar com ramificações em 
diversos municípios e distritos cearenses, além dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São 
Paulo, Sergipe e no Distrito Federal. (FEITOSA, A. 1999, p. 27-28). 
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15), ideologia que reverberou por muitas décadas e que, para além de uma elaboração teórica, 

se constituía nas práticas cotidianas como a do casamento inter e intra-familias, como 

observou Chandler (1981): 

 

Um estudo da genealogia da família leva à conclusão de que, por motivo de 
conveniência, preferência, falta de contatos ou por outras razões, muitos dos 
descendentes de Francisco [Alves Feitosa] e de suas esposas escolheram 
pessoas dentro da parentela ou do seu grupo familiar para se unirem, sendo o 
grupo familiar definido como os descendentes de Francisco e suas esposas. 
[...] embora a maioria dos membros da família mais numerosa dos Inhamuns 
tivesse escolhido cônjuges do próprio grupo familiar, um número 
significante de pessoas casou com forasteiros. Estes casamentos trouxeram 
[...] valiosas alianças com outras famílias, tais como os Araújos.  
(CHANDLER, 1981, p. 23).  

 

É preciso considerar que, além de proteger e avantajar o patrimônio familiar, a prática 

dos casamentos inter e intra-famílias servia como mecanismo de proteção contra possíveis 

uniões inter-raciais. Esse investimento na linhagem fica evidente na explicação do 

genealogista Aécio Feitosa (1999) sobre a organização familiar dos Feitosa dos Inhamuns 

que, segundo ele, se dividiam em treze “Casas”, sendo que: 

 

O termo “Casa” designa a localidade (Fazenda, sítio, propriedade) onde 
residia um “pater-família” que deu origem a um berço genealógico para os 
seus descendentes. Assim, ao dizer-se pertencente a uma determinada 
“Casa” aponta o informante para a localidade ou berço genealógico dos seus 
antepassados. (FEITOSA, A., 1999, p. 458) 

 

 Em seu discurso de posse na Academia Tauense de Letras, em 2005, Francisco Franco 

Feitosa Teles oferece uma imagem  bastante clara da repercussão simbólica das genealogias 

dentro da própria família Feitosa, bem como da sua forma de disseminação e legitimação 

entre os familiares:   

 

O meu primeiro contato com ele [Coronel Francisco Alves Feitosa, patriarca 
da família Feitosa nos Inhamuns] foi pelos anos cinqüenta quando meu tio 
Sebastião Leitão Feitosa e Castro, lia em voz alta e clara, para a família 
reunida, a primeira parte da primeira edição do Tratado Genealógico da 
Família Feitosa, de Seu Nado [Leonardo Feitosa] como era carinhosamente 
conhecido o maior genealogista da família. (TELES, F.F. F. Discurso. 
Disponível em: 
<http://academiatauaense.blogspot.com/2007/05/discurso_4939.html>. 
Acesso em 15 jun. 2010.  

 

http://academiatauaense.blogspot.com/2007/05/discurso_4939.html


 29

 Mas, “se o sangue autentica a pertença a um grupo antigo, essa pertença deve ser 

exibida de forma visível através de privilégios e cerimoniais e de diversões cerimoniais” 

(CONNERTOR, 1999, p. 99). É assim que o poder dos Feitosa, alicerçado na estrutura sócio-

econômica supracitada, era encenado em diferentes e freqüentes performances públicas, 

verdadeiras encenações de afirmação e ostentação de riqueza e poder: cortejos de viagens, 

passeios, festas, ações violentas etc., como descreve Aécio Feitosa a respeito da opulência em 

que se vivia em algumas das “Casas’ dos Inhamuns, que “se traduzia em grandes latifúndios, 

escravos, milhares de bovinos, eqüinos, muares e animais outros. Nelas viam-se talheres de 

prata, louças finas importadas da Europa, vinhos franceses, italianos e portugueses. 

(FEITOSA, A., 1999, p. 459-460). Ou a respeito das viagens dos senhores Feitosa à capital, 

Fortaleza:  

 

Seus senhores vestiam roupas de bom gosto, principalmente quando de suas 
viagens às cidades. Nessas oportunidades, cavalgavam animais de pura raça 
ofuscando com seus arreios de prata a quantos os viam passar geralmente 
acompanhados dos filhos. A chegada de alguns deles à capital cearense, 
como a do Capitão-mor dos Inhamuns, José Alves Feitosa, era uma 
demonstração incontestável de riqueza que possuíam. (FEITOSA, A., 1999, 
p. 459-460) 

 

As senhoras da família também não se eximiam dessas performances, como nos 

exemplifica o genealogista Leopoldo Feitosa (1985): “Maria Alves Feitosa, quando rezava as 

suas novenas, na igreja, tinha por costume mandar grupos de escravas que eram as cantoras, 

entoarem cânticos da igreja até a casa de sua residência”. (FEITOSA, L., 1985, p. 43)  

Tais performances certamente instigaram o imaginário popular, fazendo emergir 

histórias, lendas e anedotas em torno do poder dos Feitosa nos Inhamuns que se perpetuaram 

ao longo dos séculos. Como observa o padre Fredy Kunz, que atuou na localidade de Barra do 

Vento, na Paróquia de Tauá, na década de 1970: “Aqui no interior a gente poderia escrever 

livros com as histórias e lendas dos Feitosa” (KUNZ, 1978, p. 59) 

Como se pode ver, os Feitosa, por meio de uma série de práticas, empreendem uma 

organização sistemática da memória familiar, relacionando-a à memória social da região dos 

Inhamuns e se colocando como protagonistas.  É claro que essa construção discursiva de 

poder não se dá de forma isolada. É preciso considerar como, mesmo no lugar de dominados 

nas relações de poder que tem historicamente caracterizado essa sociedade, as classes 

subalternas articulam, com os recursos disponíveis, suas próprias respostas discursivas à 

dominação, engendrando, ao seu modo, “histórias de oposição” (CONNERTON, 1999, p. 17).  
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1.3 O esquecimento organizado e a voz dos subalternos 

 

 Na condição de negra escravizada, Marciana representa um grupo social 

sistematicamente submetido a um esquecimento organizado (CONNERTON, 1999, p. 17). 

Como enfatiza Zumthor (1997) “nossas culturas só se lembram esquecendo, mantêm-se 

rejeitando uma parte do que elas acumularam de experiência, no dia-a-dia” (ZUMTHOR, 

1997, p. 15). As operações simbólicas de seleção que engendraram o que hoje entendemos 

como cultura cearense excluíram, durante muito tempo, a participação do negro em seu 

processo de composição, sob o argumento de que a estrutura socioeconômica urdida nos 

sertões cearenses, fundada na pecuária, ao contrário do que ocorria na agroindústria 

açucareira do litoral, demandava pouca mão-de-obra, o que teria resultado em um número 

reduzido de escravos nessa terra. Os que existiam “restringiram-se aos misteres da criadagem, 

gerando os ‘negros velhos’ e as ‘babás’, que não sofriam, em regra, o peso e os castigos do 

eito” (GIRÃO, 1984, p. 78).  

O mito da “escravidão branda” (BRÍGIDO, 1919 apud RATTS, 2009, p. 17) ou da 

“quase ausência do negro” (GIRÃO, 1984), nos diz dos usos que fazemos da nossa memória, 

dos temas e sujeitos sobre os quais escolhemos falar e silenciar. Embora ainda permaneça 

uma lacuna a ser preenchida em nossa historiografia (ARAÚJO, 1995, p. 110) em anos 

recentes, esse mito tem sido contestado por alguns pesquisadores15: 

 

O bordão bastante comum de que “no Ceará não existem negros” foi sendo 
posto em questão no fim dos anos 1970 com a identificação de comunidades 
negras rurais, com a emergência do movimento negro no início da década de 
1980 e com mudanças nos campos político e científico nacionais. Estudos 
acerca de fugas relativizaram o mito da escravidão branda no Ceará. 
(RATTS, 2009, p. 86) 

  

Uma forma de refutar o mito da escravidão branda é recorrer aos números. Embora 

variem de uma fonte para outra, em geral os dados apontam para um contingente significativo 

de escravizados na população do Ceará. Em 1813, de um total de 148.745 habitantes, 17.208 

eram escravizados, o que corresponde a 11,5% da época. Em 1860, eram 35.441 escravizados, 

somando 7% da população. No primeiro Recenseamento Geral do Brasil, feito em 1872, 

foram contabilizados 31.913 escravizados, o que correspondia 4,4% da população (Rattz, 

2009, p. 70-71). Segundo o jornal O Libertador, em 1884, por ocasião da festejada abolição 

antecipada em relação às demais províncias, havia 30.000 cativos no Ceará. Vale ressaltar 

                                                           
15 Ver Campos, E., 1980; Ratts, A. 2009; Chandler, B. J., 1973. 
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também que o percentual de escravizados em relação ao total da população variava de uma 

região para outra da província. Em 1860, por exemplo, quando no panorama provincial 7% da 

população era de escravizados, no vale do Jaguaribe, região de onde partiu a expansão 

latifundiária dos Feitosa, o percentual de cativos chegava a 15% em algumas áreas como as 

freguesias de Russas e Icó (BRASIL, 1863, apud RATTS, 2009, p. 70).  

Chandler (1980), após analisar registros como censos populacionais, inventários, 

registros de vendas, livros de notas de cartas de alforria etc., conclui que “a utilização de 

escravos não era de pouca importância nos Inhamuns, pois a quantidade deles naquela área e 

o investimento financeiro que representavam são provas incontestes da função relevante que 

tinham” (CHANDLER, 1980, p. 180). O autor esclarece ainda que “o maior senhor de 

escravos dos Inhamuns no século XIX foi provavelmente José do Vale Pedrosa, filho único 

do Capitão-mor José Alves Feitosa” (CHANDLER, (1980, p. 181). Segundo suas pesquisas, 

quando da morte desse fazendeiro, em 1843, “constavam 263 escravos no inventário feito 

antes da distribuição de bens entre os herdeiros” (CHANDLER, (1980, p. 181). E, na 

contramão do mito dos “negros velhos” e “babás”, esclarece que os escravizados participavam 

intensamente do processo produtivo como um todo, já que praticavam precisamente o mesmo 

tipo de trabalho que ocupava a maioria do resto da população: 

 

Embora a impressão geral seja de que os escravos nas fazendas do sertão 
eram utilizados apenas nas tarefas domésticas e no trabalho dos pequenos 
engenhos, nos Inhamuns tal não aconteceu. [...] Pelo contrário, parece que os 
escravos participavam em quase todos os tipos de trabalho comuns nos 
Inhamuns. Nas senzalas de José do Vale, havia alfaiates, costureiras, 
ferradores, pedreiros, carpinteiros, seleiros, correeiros e vaqueiros. Diz-se a 
respeito dos escravos nos Ceará que o negro não se prestava muito para o 
serviço de vaqueiro, mas existem histórias nos Inhamuns que provam 
exatamente o contrário. (CHANDLER, 1980, p. 182). 

 

Uma dessas histórias às quais se refere o pesquisador consta na genealogia de 

Leonardo Feitosa (1985) onde é relatado um episódio envolvendo um escravo vaqueiro:  

  

o coronel Eufrasio [Alves Feitosa] sofria sempre prejuízos na sua criação de 
gados, pelos índios. Tinha ele um escravo vigilante, que, quando campeava, 
procurava vestígios que denunciassem os roubos de gado, e, por isso era 
vaqueiro que constantemente pegava índios em flagrante com uma rez 
morta; e assim, incorria ele no ódio dos índios. Certo dia, o referido escravo 
que andava campeando,  [...] vindo com sede, desmontou-se e começou a 
beber água [...] Ia erguendo-se quando notou certo movimento ao seu lado: 
eram os índios que o tinham cercado, e começou o martírio: quebraram-lhe 
as pernas, os braços e furaram-lhe os olhos, deixando-o estendido no chão. O 
escravo tanto gritou, até que foi atendido por alguém, que passava e levou a 
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notícia ao coronel Eufrasio, que o mandou buscar numa rede. (FEITOSA, L., 
1985, p. 33) 

 

 O próprio genealogista, nascido em 1876, testemunha com carinho que ele, como era 

comum entre os meninos de elite da época, tinha sua “mãe preta”, escrava de seus pais, a “mãi 

Joana” (FEITOSA, L., 1985, p. 35). E aqui vale ressaltar que qualquer tentativa de uma 

abordagem mais qualitativa da escravidão nos Inhamuns terá de enfrentar o fato de que os 

documentos e relatos disponíveis em geral foram produzidos pelos que ocupavam o lugar de 

senhores na estrutura social escravista e, portanto, portam a perspectiva muito particular dos 

que mandam. É significativo, por exemplo, que os episódios envolvendo escravos colhidos da 

tradição familiar e incluídos no Tratado Genealógico de Leonardo Feitosa (1985) via de regra 

são organizados de modo a ressaltar as ações e qualidades dos senhores, como vemos nesses 

dois trechos:  

  

[...] em certo ano, fugiu um escravo do Capitão-mor José Alves Feitosa, e ele 
botou-lhe no encalço uma pequena escolta, que o apanhou sem dificuldade. 
De volta, a escolta, com o prisioneiro, encontrou o tenente coronel Eufrasio 
Feitosa, que vinha de Tauá para a sua fazenda Estreito, e o negro, com receio 
do castigo a que deveria ser submetido, valeu-se dele, sabendo que era 
inimigo de seu senhor. Eufrásio Feitosa, vendo o escravo ajoelhado, parou a 
marcha, ouviu as expressões aflitivas daquele infeliz, e chegando as esporas 
ao cavalo, seguiu caminho, sem dar palavra. Chegando a escolta a Tauá, deu 
conta de tudo que ocorrera durante aquela diligencia, contando mesmo o 
valimento do escravo e a atitude mantida pelo tenente coronel Eufrasio. 
Ouvindo tudo, o Capitão-mor José Alves Feitosa mandou que tirassem a 
corda ao negro, e disse a este que fosse embora para o Estreito, e assim ficou 
o escravo em liberdade, assistindo, à vontade, tempos em casa de Eufrasio 
Feitosa e tempos na casa do Capitão-mor. (FEITOSA, L., 1985, p. 41)  

 

[...] em certo ano chegou na fazenda Varzea da Onça um negro baiano, que 
apresentou ao capitão José Alves Feitosa uma subscrição pedindo auxilio 
para comprar sua liberdade, porque era ele escravo. O capitão José Alves 
Feitosa, deu certa importância em dinheiro, e entregou-lhe uma égua com 
cangalha, peias e cabresto, para, quando ele estivesse em liberdade, vir 
trazer-lhe uma carga de sal. Anos depois surgia na fazenda Varzea da Onça 
uma criatura tocando uns animais, um destes com uma carga, e quando se 
apresentou era o negro baiano, que entregou a carga de sal, e, a perguntas do 
capitão José Alves Feitosa, disse que aqueles animais eram as crias que a 
égua produzira por lá. (FEITOSA, L., 1985, p. 51) 

 
 

 Certamente são relatos inseridos num contexto de produção discursiva (genealogia) 

comprometido com a construção da linhagem, portanto os Feitosa serão sempre os 

protagonistas da cena e suas ações expressas de forma idealizada. Aqui fica muito clara essa 
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orientação narrativa na medida em que o destaque não está nas ações de resistência dos 

escravos – a fuga e a coleta de recursos para a compra de alforria – e a forma como 

negociaram com os senhores – o primeiro aproveitando-se de uma citada inimizade entre seu 

senhor, José Alves Feitosa, e Eufrásio Feitosa, para obter livramento do castigo e o segundo 

honrando um compromisso apalavrado como seria condizente com a condição de cidadão, 

cavalheiro, à qual reivindicava com a compra de sua alforria. O que importa nos relatos 

narrados a partir do lugar do genealogista é o que fizeram os senhores Feitosa: perdoar um 

negro fujão e dispor de bens materiais para ajudar um negro a comprar sua alforria.  

 Outro relato significativo da forma como os escravos aparecem na auto-produção 

discursiva dos Feitosa narra um episódio ocorrido em 1850 envolvendo um “escravo de 

confiança da casa” do coronel Pedro Alves Feitosa, encarregado de levar uma carta ao capitão 

Manoel de Barros Cavalcante, “homem de grande prestígio, dotado de enérgica coragem” 

(FEITOSA, L., 1985, p. 55): 

 

Manoel Vicente Sampaio era um mulato cauteloso e assustadiço, e dos 
chamados freqüentes de Dona Ana Gonçalves Vieira Mimosa, viúva do 
Major José do Vale Pedrosa. Seguiu Manoel Vicente, e, quando chegou ao 
Desterro, entregou a carta ao Capitão Barros, que, terminando a leitura, 
perguntou pelo dinheiro que a carta acusava. O escravo respondeu que só lhe 
tinham entregado a carta porem o capitão Barros não acreditou nisso, e 
continuou insistindo pela entrega do dinheiro e logo passou a aborrecer-se 
carrancudo e ameaçador, dizendo que o negro entregaria o dinheiro ou 
entraria em castigo vigoroso, e, entrando para o interior da casa, furioso, 
Manoel Vicente ouviu o Barrinho, um filho do capitão Barroso, dizer que 
aquele escravo devia ser pessoa de confiança da casa do Cococi eque, talvez, 
por esquecimento não tivessem entregado o dinheiro, e lhe parecia que o 
negro estava falando a verdade. Mas o capitão Barros cada vez jogava 
murros mais forte na mesa e, perdendo de todo a calma bradou: “Meu filho, 
negro é o diabo”...”, e cada vez que saía fora insistia mais ameaçador pela 
entrega do dinheiro que, até o amanhecer do dia, o dinheiro teria que 
aparecer, e se não aparecesse, o castigo apareceria. Manoel Vicente foi 
dormir em casa de D. Matilde, viúva, salvo engano, filha do capitão Barros, 
mas não dormiu; passou a noite atormentado pelo medo do castigo, e, por 
duas vezes, tentou apanhar o cabresto, para trazer o burro, em que andava e 
fugir rumo de casa; porem, quando bolia na sela, procurando o cabresto, D. 
Matilde, do interior da casa, perguntava-lhe o que é que tinha que não 
dormia, e assim ele ficou até amanhecer o dia, dizendo, porem que, se 
andasse num cavalo, teria vindo embora, mas teve medo de viajar no burro e 
ser alcançado. O Capitão Barros amanheceu mais calmo e o despachou. 
Encontrou no caminho um portador que levava o dinheiro, que ele quis 
entregar, porem Manoel Vicente, assombrado com as ameaças do Capitão 
Barros, recusou receber o dinheiro, para evitar que ele julgasse que o 
dinheiro tinha ficado escondido no caminho e o castigasse. O outro teve que 
ir ao Desterro e esclarecer que o coronel Pedro entregara a carta e se 
esquecera de entregar o dinheiro ao Manoel Vicente Sampaio, que nunca 
mais carregou com dinheiro, sem que visse ser colocado dentro, carta de 
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quem fosse, até morrer em 1929, com cento e três anos. (FEITOSA, L., 
1985, p. 56-57) 

 

 Observe-se a condição aparentemente diferenciada desse escravizado, citado pelo 

nome completo, o que certamente tem relação com sua feição “mulata”, e encarregado de uma 

função de confiança – transportar dinheiro. No entanto, tão logo surge uma falha em sua 

missão, emerge imediata e violentamente a tensão das relações escravizados / senhores e a 

carga simbólica que a condição de negro cativo porta. De mulato cauteloso e confiável, 

Manoel Vicente Sampaio é “rebaixado” à condição de negro, sujeito aos mesmos castigos que 

receberiam qualquer outro escravizado que não gozasse das mesmas “regalias”, impingidos 

inclusive por alguém que não era seu senhor, visto que Manoel Vicente pertencia a Pedro 

Alves Feitosa, mas que teria esse “direito” simplesmente por sua condição social. Mais uma 

vez, o foco da narrativa é mais para o temperamento impulsivo – mas não injusto, já que ao se 

acalmar dispensa o escravo suspeito – do senhor, do que para a própria retidão do escravo 

que, ao final da narrativa, ainda é de certa forma responsabilizado pelo episódio já que não 

atentou para o que foi colocado dentro da correspondência.  

Para os propósitos desta pesquisa, que foca em como os sujeitos em situação de 

subalternidade constroem seus próprios mecanismos de enunciação com os recursos 

enunciativos de que dispõem, cabe indagar: como promover fissuras no muro de silêncio e 

invisibilidade ao qual os escravizados – instância mais baixa na pirâmide social, condição que 

é reforçada mesmo quando são mencionados – estavam relegados? A emergência de uma 

narrativa protagonizada por uma escrava, na qual ela, a despeito do “castigo vigoroso”, 

consegue impor sua vontade, pode ser considerada uma ação discursiva contra-hegemônica? 

Negra, cativa e mulher, Marciana, vale enfatizar novamente, simboliza o degrau mais baixo 

da subalternidade no contexto social levantado.  

Aqui cabe mencionar a condição de subalternidade da mulher, de modo geral (negra, 

branca ou mestiça) naquela sociedade. Essa posição de subalternidade das mulheres aparece 

de forma recorrente no universo discursivo do Tratado Genealógico da Família Feitosa. Via 

de regra, elas são destacadas no papel de esposas e com ocasionais elogios da virtude. Há 

relatos de violências praticadas pelos próprios maridos ou amantes em diversos níveis, 

incluindo o assassinato (FEITOSA, L., 1985, p. 29; 92; 118; 141-142). Há relatos de silêncio 

e revolta ante a descoberta de adultérios (FEITOSA, L., 1985, p. 45). O corpo de mulher 

branca é muito mais depositário de uma função social do que de desejo próprio. Corpo objeto, 

mesmo quando elogiado, como vemos nos versos citados pelo genealogista: “S`a Joaninha 
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tem venturas / Pra todos quererem bem / Seu corpinho delicado / Tudo quanto nele tem”. 

(FEITOSA, L., 1985, p. 73-74) 

 As diversas camadas de subalternidade que compunham a organização social dos 

Inhamuns dominada pelas “Casas” dos Feitosa, da mulher (mesmo uma Feitosa) para com o 

marido e da senhora para com a escravizada ficam bem ilustradas no episódio a seguir 

ocorrido com a já citada Maria Alves Feitosa, num de seus cortejos da igreja até sua 

residência, rodeada de escravas entoando cânticos: 

 

Uma tarde, em que o marido se achava embriagado, no momento em que 
partiam da igreja e as negras começavam o cântico, Francisco Feitosa 
caminhou até a porta lateral, onde estava sua mulher, e deitou-lhe uma tapa 
em pleno rosto. As negras, como sapo quando bate na água, calaram-se e 
Maria Feitosa ordenou-lhes que cantassem e marchassem, que aquilo, não 
era nada; sendo por seu marido, não era desfeita. (FEITOSA, L., 1985, p. 43)  

 

Certamente, essas mulheres – tanto as da elite, citadas, quanto às das classes 

subalternas, afetadas por um contexto no qual a mulher já se encontrava em condição de 

subalternidade por ser mulher –  em seu cotidiano, articulavam formas sutis de erosão dos 

códigos patriarcais (DOWNING, 2002, p. 154).  

Certamente os mesmos episódios colhidos da tradição familiar dos Feitosa e 

registrados na genealogia, na boca de outros sujeitos descomprometidos com a construção da 

linhagem podem ter assumido diferentes conotações. Essa observação nos remete: 1) ao fato, 

inevitável, de que o discurso que legitima os Feitosa no poder foi apropriado pelos setores 

subalternos que produziram suas próprias interpretações que podem, em muitas ocasiões, ter 

se desviado do propósito original dos enunciadores; 2) à força comunicativa da oralidade na 

transmissão da memória social dos grupos, sobretudo para as camadas subalternas, por uma 

série de questões que vão da alfabetização às condições materiais e simbólicas de que 

dispõem em seus contextos de vida, freqüentemente alijadas totalmente ou com acesso restrito 

à escrita e outros suportes nos quais registrar suas próprias histórias, desejos e projetos. Como 

já destaquei, as narrativas envolvendo escravos recolhidas e reelaboradas pelo genealogista 

circulavam nas rodas de conversa, nos cochichos, nas anedotas, migrando da boca dos que 

mandam para a boca dos mandados, assumindo sentidos outros que só os contextos de 

enunciação poderiam elucidar, como nos mostra esse episódio mencionado em livro do padre 

Fredy Kunz (1978): 
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Nesta noite iluminada por uma lua cheia, depois das 8 horas o pessoal 
começou a se juntar no terreiro do Raimundo. Lá dentro Dona Madalena 
terminava de armar as redes dos meninos e de lavar a louça. O Toinho 
começou a contar como é que ele matou uma jararaca grande, bem perto da 
casa. [..] Não sei como, das histórias de cobras a gente passou a contar 
histórias dos Feitosa. Tão numerosas quanto as histórias de cobras. [...] 
Vamos deixar o Cesário contar a sua: – Um Feitosa antigo mandou dois 
negros serrarem uma negra pelo meio. Ele também judiava muito com o 
gado. Só queria o gado que fosse capaz de pular o muro. O que não 
conseguia, sob efeito do ferrão, ele o mandava matar. Quando este homem 
morreu os carregadores não puderam com o corpo, pois era muito pesado. 
Estavam já pra não agüentar, quando dois negros se aproximaram e pediram 
para carregar a rede. E foram aumentando a passada... aumentaram... até que 
ninguém pode mais acompanhar. Nunca se soube do paradeiro desses 
negros, nem do defunto! – E hoje, perguntei, ainda existe Feitosa em nossa 
Serra? Cesário respondeu: – Faz pouco tempo, em 1965, um deles mandou 
seu encarregado com 40 homens fazer uma cerca que cortava a metade da 
pequena propriedade da Barra do Vento. Depois mandou brocar e queimar 
40 tarefas... Ele que tem tanta terra e gado, se apoderou pela força do que era 
nosso. (KUNZ, 1978, p. 57-58)  

 
 
 Na perspectiva dessa pesquisa, o registro desse episódio é significativo por vários 

motivos. Primeiro, pelo lugar de fala do padre Fredy Kunz, o “padre Alfredinho”, como 

vimos, comprometido com a orientação do CELAM, que pregava a opção preferencial pelos 

pobres. O título do livro onde consta esse relato já diz muito: A ovelha de Urias: o grito do 

justo oprimido. Urias é um personagem bíblico injustiçado pelo poder16. Oprimido foi um 

termo largamente usado no contexto da Igreja Latino Americana para definir a situação dos 

setores subalternos, à margem das benesses do capitalismo. O livro como um todo é uma 

coletânea de pequenos textos (histórias, poemas, cartas etc.) que procura dar conta da 

realidade de opressão da comunidade de Barra dos Ventos, na Serra São Domingos, 

pertencente à Paróquia de Tauá, nos Inhamuns. É, portanto, comprometido com a tentativa de 

dar voz a pessoas excluídas pelas práticas e discursos hegemônicos. O prefácio do livro é uma 

coletânea de falas dos próprios sujeitos da comunidade de Barra do vento, introduzidos pelo 

título: “A comunidade Barra do Vento Fala”. São esses sujeitos, seu cotidiano, suas 

dificuldades, seu repertório simbólico, os protagonistas da cena.  

                                                           
16 Combatente dos exércitos do Rei Davi na guerra contra os povos Amonitas, caiu em desgraça quando o rei se 
apaixonou por sua esposa, que logo ficou grávida. A fim de fazer Urias acreditar que a criança era sua quando 
nascesse, mandou buscar o soldado a pretexto de obter notícias da guerra. Como prêmio pelo cumprimento do 
chamado, o rei concedeu-lhe o direito de ficar uma noite em casa, antes de voltar para o campo de batalha. O 
estratagema malogrou pelo senso de dever e justiça de Urias que não aceitou o privilégio, alegando: “o meu 
chefe Joab e a guarda do meu senhor acampam em campo raso, e irei eu à minha casa para comer e beber e 
deitar-me com minha mulher?!”. Davi, então, envia-o de volta ao campo portando uma mensagem ao chefe do 
batalhão, Joab, ordenando que posicionasse o guerreiro Urias no ponto mais perigoso da batalha, a fim de que 
fosse morto, o que acabou acontecendo.   
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O segundo aspecto que merece destaque nessa narrativa é a sua forma de difusão 

reconstituída no texto escrito que indica a oralidade como forma de transmissão possível para 

os setores subalternos inseridos naquele contexto. A roda de conversa facilmente migrou das 

histórias de cobras para as histórias dos Feitosa que eram “tão numerosas quanto as histórias 

de cobras”. Esse comentário, ao mesmo tempo em que coloca o evento narrado na dimensão 

das lendas, das anedotas, dos “causos”, ou seja, narrativas com forte teor de imaginação cuja 

origem se perdeu no tempo e podem nem ter sido deflagrada por eventos reais, sugere que 

havia, no repertório simbólico das pessoas pobres da região dos Inhamuns, com quem o padre 

interagia, um conjunto de narrativas populares nas quais os Feitosa apareciam no lugar de 

opressores, certamente geradas na dinâmica de uma sociedade dicotomizada pelas relações de 

dominação construídas ao longo de séculos de concentração de poder nas mãos dessa família. 

A narrativa do martírio da escrava Marciana certamente compunha esse repertório simbólico.  

Outro ponto significativo no relato do padre Fredy Kunz é o contexto histórico de 

enunciação. O livro foi publicado em 1978 e relata fatos envolvendo personagens que naquela 

década conviviam com o padre na comunidade Barra do Vento, o que nos revela que a 

memória das ações violentas que caracterizaram o domínio econômico e político dessa família 

na região ainda povoava o imaginário da população local.  

Por último, o episódio da negra serrada ao meio é contestado pelo Padre Neri Feitosa 

no já citado livreto A Cruz de Marciana, de sua autoria, publicado em 2002: 

 
Fredy Kunz [...] relatou preconceituosamente a “História de um Feitosa que 
mandou serrar uma negra pela metade”, como sendo história [...]. Não sabia 
Fredy que já em 1938, cinqüenta anos antes, corria no Crato lenda igual 
atribuída a Nelson do Lameiro (Nelson Tavares da França). (FEITOSA, N., 
2002, p.6).  

 
 A desautorização da narrativa popular é ilustrativa do embate cultural entre as 

instâncias de poder e os setores subalternos, como também dos percalços que esses últimos 

enfrentam para se posicionarem como sujeitos frente a uma realidade de opressão e do papel 

preponderante da oralidade como estratégia comunicativa para as classes populares. A 

disseminação de narrativas sobre a escravidão nos Inhamuns e a opressão do poder da família 

Feitosa na região em forma de histórias, lendas, causos, anedotas etc., mesmo em circuitos 

restritos de conversação, de boca em boca, pode ser percebida como ação micro-política de 

quebra do silêncio na medida em que consegue gerar sentido e fazer com esse sentido se 

perpetue de geração a geração. A narrativa do martírio da escrava Marciana, como já 

destacamos, compunha ao que tudo indica esse repertório informal de narrativas que 
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transformam as relações de opressão em signos de recusa. Signos ambivalentes (BHABHA, 

2005), é verdade, que ao mesmo tempo em que reafirmam o poder dos Feitosa, injetam no 

“sangue nobre” outros componentes. Como também a própria construção genealógica dos 

Feitosa é ambivalente na medida em que se enaltece, mas também relata seus destemperos, 

seus “desvios” em episódios como assassinatos, adultérios, etc., sendo que esses mesmos 

episódios, que isoladamente poderiam “denegrir” a imagem da família, no conjunto da 

construção discursiva das genealogias (e antes, na tradição oral na qual ela se apóia) servem 

para construir a imagem de poder. É justamente essa ambivalência dos signos produzidos 

tanto pelos setores hegemônicos quanto pelos subalternos que demonstra, como diz Homi 

Bhabha (2005), que tanto as diferenças sociais não são simplesmente dadas à experiência, mas 

uma construção. Portanto, “não é possível acessar uma identidade original na medida em que 

os termos desse embate cultural, seja através de antagonismos ou filiação, são produzidos 

performaticamente” (BHABHA, 2005, p. 20). Ou seja, ambos, dominador e dominado, 

participam do processo de construção das identidades minoritárias e no interior mesmo dos 

grupos minoritários há disputas de poder sobre quem diz o que, e quem está representando 

quem. 

No conjunto das “narrativas de recusa” ou “histórias de oposição” ao poder dos 

Feitosa, o martírio da escrava Marciana vai assumir características específicas na medida em 

que foi autenticada por um lócus – o cruzeiro à margem da estrada – em torno do qual se 

organizaram práticas religiosas. Isso nos remete a uma questão central desta pesquisa: o 

religioso como dispositivo disponível para os sujeitos se posicionarem frente às imposições 

do status quo.  

 

1.4 A micropolítica da religiosidade popular 

 

Até o final do século XIX, nos Inhamuns, as localidades mais distantes dos centros 

urbanos eram assistidas de forma bastante irregular pelo clero, como esclarece Chandler 

(1981): 

 

Em geral, os padres eram designados somente para Tauá, Saboeiro e, às 
vezes, Arneirós. Esses sacerdotes raramente visitavam as outras igrejas e 
capelas da região. Dois ou três padres, por mais dedicados que fossem, não 
tinham condições de atender a uma população tão espalhada como a dos 
Inhamuns. Dos que vieram, muitos nem se esforçavam naquele sentido, 
preferindo dedicar-se à política e a outros assuntos seculares. Seu trabalho 
espiritual limitava-se aos ministérios rotineiros. [...] a maioria dos residentes 
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dos Inhamuns via o padre somente nas raras, mas importantes visitas a 
vilarejos e fazendas longínquas que fazia com a finalidade de lhes levar a 
santa missa (CHANDLER, 1981, p. 178).  

 

O genealogista Aécio Feitosa (1999), natural de Arneiroz, esclarece que o povoado foi 

elevado à condição de Freguesia em 1784. A dificuldade de atendimento religioso foi 

justamente um dos motivos alegados na petição redigida pelo Padre Manoel Calheiros Correia 

Pessoa, em 1777. O tempo decorrido entre a petição e o despacho favorável do Bispo de 

Olinda, 7 anos, dá uma idéia do ritmo do fluxo dos trâmites eclesiásticos entre as sedes e as 

localidades mais distantes.  Sob a condição de Freguesia, Arneiroz poderia contar com um 

vigário próprio, mas a construção da primeira capela só terá início em 1789.  

 

O primeiro deles foi o Padre José Teixeira de Azevedo, aos 07 de fevereiro 
de 1768. Em 1772, ali esteve o Padre Inácio de Araújo Gondim; em 1788 o 
Padre Bernardino Vieira Lemos; em 1794, o Padre José Saldanha Marinho, 
este cognominado de “rígido”; em 1806, ali esteve o visitador Padre José de 
Almeida Machado e, em 1807, o Padre José Gomes Chacon. Visitas 
pastorais, sempre marcadas por festas, casamentos, crismas e batizados, 
também ocorreram. Em 1865, chegava a Arneiroz o Bispo de Fortaleza, D. 
Luiz Antônio dos Santos, que ali retornou em 1872. (FEITOSA, A., 1999, p. 
489).  

 

 Esse panorama precisa ser compreendido à luz do contexto. A circunscrição religiosa 

do Ceará pertenceu ao Bispado de Olinda até a criação do Bispado do Ceará pela lei geral no. 

963, de 10 de agosto de 1853, confirmada pela Bula “Pro Animarum Salute”, de 6 de junho de 

1854. O padre baiano João Querino Gomes foi convidado para assumir o bispado, mas não 

aceitou a investidura. Somente em 1861, o Cônego Luiz Antônio dos Santos foi investido 

como primeiro Bispo do Estado (MIRANDA, 1987, p. 34). A forma como o historiador 

Raimundo Girão (1953) descreve a situação da Igreja no Ceará à época é bastante elucidativa 

quanto à situação do clero, de seu envolvimento com as questões políticas e de sua tolerância 

para com as práticas não muito ortodoxas do catolicismo popular:  

 

D. Luiz encontrou a religião muito mal cuidada. Recebendo côngruas 
irrisórias, eram os padres forçados a procurar profissões mais lucrativas, 
metendo-se às vezes até demasiadamente nas competições políticas e 
tornando-se, na generalidade, donos de fazenda de criar. Decaídos, na 
maioria, da dignidade e correção do sacerdócio, esqueciam as suas 
obrigações e os interesses das suas paróquias, e para tanto concorria a sua 
formação intelectual e moral, mandados muitos deles ao seminário por 
imposição dos pais, vaidosos de ter um filho padre. Freqüentando cursos 
aligeirados, para os quais  faltava a verdadeira vocação, faziam por fazer, os 
votos sagrados, nem sempre respeitavam o da castidade, quantos deles 
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constituindo família de concubinas teúdas e manteúdas. (GIRÃO, 1953 apud 
MIRANDA, 1987, p. 34-45).  

 

Por outro lado, destaca Miranda (1987):  

 

a precariedade da organização administrativa e, conseqüentemente, da 
assistência por ela proporcionada fica patente nos seguintes dados: em 1889, 
o país possuía 14 milhões de habitantes, para os quais havia somente 700 
padres seculares, 12 dioceses, 13 bispos e 9 seminários. (MIRANDA, 1987, 
p. 35) 

 
Se, por um lado, como afirma Clandler (1981), “muitas pessoas da região tenham 

nascido, procriado e morrido sem os sacramentos da igreja” (CHANDLER, 1981, p. 178), o 

que provavelmente é verdade principalmente para as populações mais pobres, sem condições 

financeiras de se deslocar para os centros urbanos distantes para a administração dos 

sacramentos, por outro lado, essa irregularidade de assistência espiritual por parte do clero 

não significava um distanciamento da população da religião que, naquele contexto, consistia 

no mais importante dispositivo de verdade disponível para os indivíduos. Como bem observa 

o antropólogo Luiz Mott (1997): no imaginário do Brasil Colonial “o mundo não passava de 

um campo de batalha entre as forças do bem e as hostes do maligno, vencendo aquele que 

prometesse uma mercê à Majestade Divina” (MOTT, 1997, p. 174).  

O efeito inevitável que se pode presumir da irregularidade da presença clerical junto à 

população, é uma maior disseminação das crenças e práticas do chamado catolicismo popular. 

É o que Chandler (1981) confirma ao ponderar que, nos Inhamuns 

 

Toda a instrução espiritual era recebida na fazenda e consistia num conjunto 
de crenças populares que [...] eram transmitidas como doutrinas da Igreja. 
Mesmo que tivessem recebido orientação religiosa de um padre, as crenças 
resultantes não seriam muito diferentes, pois os sacerdotes do sertão tinham 
pouca cultura e preparo. (CHANDLER, 1981, p. 178) 

 

De fato, no contexto de uma sociedade que guardou por muito tempo as características 

de vida rural, o chamado catolicismo popular permanece como a expressão religiosa maior. 

(MIRANDA, 1987, p. 35). Esse é o momento, portanto, de explicitar melhor em que consiste 

o fenômeno das canonizações espontâneas como a da escrava Marciana como prática 

característica do catolicismo popular.  

O sociólogo Moisés Espírito Santo (1990) afirma que é possível distinguir 

conceitualmente uma religião popular, em função da religião “oficial”. Para ele, a religião 

popular é  
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o sistema religioso que goza de uma certa autonomia em relação à instituição 
eclesiástica, ainda que ambos tenham traços comuns e estejam por vezes 
ligados. A religião popular não está exclusivamente associada a uma classe 
social, econômica e culturalmente pobre; ela liga-se, sim, a um tipo de 
cultura que se transmite nas relações de vizinhança e na memória 
coletiva. Distingue-se do sistema erudito, aprendido no catecismo ou nas 
faculdades de teologia, tal como a cultura popular difere da cultura 
aprendida na escola ou da das classes dominantes. Finalmente, a religião 
popular é espontânea, de criação coletiva e pertence ao fundo cultural da 
comunidade ou de uma classe popular homogênea, enquanto a religião 
católica e dominante obedece a esquemas intelectuais cuja trama é uma 
dogmática rígida e erudita. Os dois sistemas podem achar-se em conflito. 
(SANTO, 1990, p. 17 grifo meu) 

 

Ele observa que essa religião popular inclui, além dos ritos estabelecidos pela 

oficialidade, outros “vindos do fundo dos tempos, inúmeras vezes condenados pelas 

instituições eclesiásticas”, misturando elementos da fé cristã, magia e feitiçaria que “formam 

um todo no seio das camadas populares” (SANTO, 1990, p. 15). Zumthor (1993,) enfatiza a 

profunda relação entre essa religião popular e a tradição oral. Seus ensinamentos e rituais, 

explica, são transmitidos “da boca ao ouvido” e a verdade “se liga ao poder vocal” 

(ZUMTHOR, 1993, p. 79).  

O historiador e teólogo Eduardo Hoornaert (1990) chama essa religiosidade popular de 

cristianismo moreno ou cristianismo devocional, e explica que tem suas origens no século 

XIV num movimento chamado “Devotio Moderna” (devoção moderna), que se espalhou por 

toda a Europa Cristã, inclusive Espanha e Portugal, inicialmente com as pregações de Gerd 

Groote, devoto que abandonou os livros eruditos e assumiu uma vida peregrina, misturando-

se com a população, compartilhando seus problemas, em contraste com o monasticismo 

celibatário e recluso. Em poucos anos, a “Devotio Moderna” se disseminou amplamente 

atuando por fora, sem o apoio da oficialidade. A repercussão desse movimento fica evidente 

no sucesso da publicação Imitatio Christi (Imitação de Cristo) originada na “Devotio 

Moderna” e que se espalhou pelo mundo cristão traduzido nas línguas vernáculas e até hoje é 

o livro mais lido pelos cristãos após a bíblia: 

 

Na época a Imitatio Christi funcionava como uma reação contra o 
enclausuramento conventual da santidade, contra a reserva clerical da 
perfeição cristã. A Imitatio Christi se dirigia a todos indiscriminadamente: 
clérigos e casais, os que viviam em convento e os que viviam nas suas casas 
‘comuns’, os cristãos ‘da vida comum’, que não fazem nada de 
extraordinário senão tentar seguir a Cristo na quotidianidade de suas vidas. 
Com a Imitatio Christi, a casa de torna o lugar de santidade, ao lado do 
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convento. Os oratórios domésticos se erigem em espaços de oração e 
espiritualidade, ao lado da ‘igreja’ conventual. (HOORNAERT, 1990, p. 63).  

 

 De Portugal, a “Devotio Moderna” foi levada aos seus domínios coloniais. Sua 

influência na conformação religiosa da América Portuguesa pode ser medida na circulação 

entre os colonos de pelo menos duas publicações características do espírito da “Devotio 

Moderna”: a “Missão abreviada”, que “circulava nas fazendas do sertão nordestino na 

segunda parte do século XIXe foi o livro de algibeira de Antônio Conselheiro e certamente de 

outros tantos beatos” (HOORNAERT, 1990, p. 66) e o “Compêndio Narrativo do Peregrino 

da América, de Nuno Marques Pereira, que circulava em Minas Gerais no século XVIII e foi 

o livro “mais lido no Brasil-Colônia que teve cinco edições entre 1728 e 1765, no auge do 

ciclo do ouro, e só perdeu em popularidade no final do século XIX, diante do sucesso dos 

romances” (HOORNAERT, 1990, p. 66). Esse último, não só levanta críticas ao mundo 

eclesiástico como prescreve o afastamento dos eclesiásticos para não se desviar do ‘caminho 

da virtude”: 

 

Fujam, quanto puderem, de ter trato ou familiaridade com pessoas 
eclesiásticas: porque, suposto sejam comparadas com os anjos, tem sucedido 
muitas vezes pelo da virtude entrarem na estrada da maldade. E basta ter-
lhes respeito de longe, porque também da terra se tem devoção com os anjos 
e santos do céu. Contentem-se em ouvi-los e vê-los nos altares, nos púlpitos 
e nos confessionários, que são os lugares em que os sacerdotes representam a 
Cristo. (HOORNAERT, 1990, p. 67).  

 

Desse modo, o cristianismo “que penetrou no corpo social brasileiro através da 

quotidianidade da vida mal corresponde ao que lemos nos documentos oficiais” 

(HOORNAERT, 1990, p. 67). De fato, uma característica marcante dessa religiosidade é a 

reelaboração das prescrições institucionais na forma como eram concretamente vivenciadas 

pela população. Como observa o historiador Ronaldo Vainfas (1997) ao refletir sobre as 

moralidades populares no contexto do período colonial no Brasil, ao contrário das 

recomendações eclesiásticas, as pessoas imbricavam o profano e o sagrado em suas práticas 

cotidianas:  

 

se a Igreja esforçava-se por separar, em todos os níveis, o sagrado do 
profano, aproximando este último do diabólico, as populações da 
cristandade, inclusive a de nossa Colônia, agiam em sentido contrário. 
Cópulas e orações, beijos e liturgias, Deus e o diabo, enfim, misturavam-se 
admiravelmente, o que por vezes conferia às relações sexuais, ao menos em 
parte, o aspecto de um rito religioso. (VAINFAS, 1997, p. 246)  
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Em geral, os devotos se apropriavam das regras e dos símbolos católicos e faziam 

deles usos os mais improváveis, que muitas vezes nada tinham a ver com o religioso 

conforme previsto na doutrina católica. Objetos considerados sagrados como os crucifixos e 

as imagens de santos eram erotizados, utilizados nas cópulas, misturavam-se com práticas de 

magia, superstições etc., gerando uma forma própria de vivenciar o catolicismo, como 

exemplifica Vainfas (1997):   

 
Prova admirável do que tenho dito encontra-se em certo costume, muito 
difundido em Portugal e no Brasil do século XVI, de dizer-se as palavras da 
consagração da hóstia em meio a atos sexuais. Acreditava-se, então, que 
proferir em latim, na boca do parceiro sexual, as palavras com que os padres 
diziam estar o corpo de Cristo contido na hóstia podia ter grandes resultados: 
manter a pessoa amada sempre junto de si (prendê-la, portanto); fazê-la 
querer-lhe bem (e nesse caso conquistá-la); impedi-la de tratar mal a quem 
proferisse as palavras da sacra em pleno ato sexual (evitar as humilhações e 
maus tratos que os homens impingiam com freqüência às mulheres). Eram as 
mulheres, por sinal, que mais utilizavam esse expediente, “consagrando” os 
maridos e amantes, tal qual hóstias, em meio aos prazeres da carne. 
(VAINFAS, 1997, p. 249-250) 

 

Analisando a religiosidade do contexto colonial brasileiro, Luiz Mott (1997) elenca 

três principais características do catolicismo popular: a penitência, o pieguismo e a devoção 

aos santos. É claro que, como observa o autor, havia diferentes níveis de adesão a essas 

práticas, que podia variar dos fiéis mais fervorosos, aos displicentes, indiferentes e os, menos 

comuns, hostis. Em todos os casos, “cristalizavam-se diferentes tipos de vivência e práticas 

privadas tendo a religião como centro” (MOTT, 1997, p. 175).  

O gosto pela penitência, explica, praticada tanto no âmbito privado quanto em locais 

públicos, era corrente, podendo assumir diversas modalidades: orações prolongadas de 

joelhos, autoflagelação por meio de açoites, uso de cilícios etc.  Embora essa prática 

especificamente fosse respaldada pelo clero, os casos de excessos eram freqüentes e exigiam, 

algumas vezes, a moderação das autoridades a fim de coibi-los.  

Esse gosto pela penitência está fortemente relacionado ao pieguismo. “A religiosidade 

popular, ao gosto barroco, externava-se mediante manifestações marcadas por forte emoção” 

(MOTT, 1997, p. 172): lágrimas, gritos e autoflagelação que, muitas vezes, faziam alguns 

desmaiar: 

 
Tratava-se, sobretudo, de um catolicismo piedoso, santoral e festivo 
expresso nos exercícios de piedade individual e de comunicação com Deus, 
quase sempre intermediada por divindades, além da valorização dos aspectos 
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visíveis da fé, através das cerimônias públicas dos sacramentos, das novenas, 
das trezenas, das rezas fortes, das romarias, dos te-déuns, das procissões 
cheias de alegorias, de que participavam centenas de pessoas, dos santos 
padroeiros, das devoções especiais às almas do purgatório e muitas outras, 
conforme a região. (JURKEVICS, 2004, p. 26) 

 

Mas era a devoção aos santos que, segundo Mott (1997), se dava de forma 

generalizada e se constituía numa verdadeira obsessão para os fiéis: 

 

Cada devoto montava “sua” corte celeste privativa: seu anjo da guarda, seus 
santos protetores prediletos. Nosso senhor e a Virgem Maria com suas várias 
invocações. Os quadros de milagres e ex-votos conservados nos santuários e 
templos mais populares refletem muito bem a relação íntima e respeitosa dos 
fiéis com seus oragos, verdadeiras tábuas de salvação nos momentos 
dramáticos dessa sociedade tão desassistida das artes médicas. Os textos 
originais de alguns ex-votos setecentistas do santuário do Bom Jesus de 
Matosinhos são verdadeiros flashes que revelam, com todas as cores, a viva 
fé e a economia das trocas espirituais estabelecidas entre o devoto e seu 
oráculo mediante um contrato de promessa e dívida. (MOTT, 1997, p. 173)  

 
 
Corporificado em estatuetas ou “vultos” para usar uma expressão popular, o santo é 

alvo de intimidades que extrapolam os louvores e orações e variam da mais extremada 

adulação até a intimidação, essa culminando na agressão física. O santo é, portanto, alguém 

em quem se toca, com quem se estabelece uma relação física, como descreve Mott (1997) a 

respeito da religiosidade no Brasil Colonial:  

 

As imagens de Nossa Senhora, como dos santos prediletos, eram tratadas 
com piedosa adulação: donzelas e anciãs confeccionavam capas e vestidos 
com ricos bordados para cobrir as estatuetas; brincos, colares e broches 
preciosos enfeitavam as imagens. O menino Jesus, em marfim ou madeira, 
deitadinho na cama, era venerado ora com suas “partes pudentas” à mostra 
ora envolto com camisa pagã ou roupinhas próprias de sua puerícia. (MOTT, 
1997, p. 186)  
 

De todos os santos da corte celeste, destaca o autor, o preferido desde os tempos 

coloniais e alvo das manifestações mais acaloradas de intimidade é santo Antônio. Além de 

ser figura quase obrigatória nos clássicos oratórios, os fiéis o portam em nichos ou pintados 

na soleira das portas para guardar as casas, na cabeceira da cama para vigiar o sono, nos 

escapulários, medalhas e outros “bentinhos” junto ao corpo para proteger dos perigos. Talvez 

a manifestação mais curiosa do tipo de intimidade que os devotos desenvolveram com esse 

santo seja a crença secular de que torturando sua imagem acelera-se o atendimento do pedido: 
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Para efeito de obter a intercessão de sant´Antoninho em aproximações 
amorosas e enlaces conjugais, tiravam-lhe as devotas o Divino Infante de seu 
braço só o restituindo depois de obtido o milagre, ou então arrancavam-lhe o 
esplendor, deixavam-nos dias seguidos de cabeça para baixo, pregando uma 
moeda no lugar da rasura. (MOTT, 1997, p. 188).  

 

As torturas podiam incluir, além das citadas, deitar o santo com a face para baixo e por 

uma pedra por cima, afogá-lo num poço, amarrá-lo, etc.  

O que esses exemplos nos mostram é a relevância dos santos nas práticas devocionais 

do catolicismo popular e as dimensões que ela pode assumir. Segundo Rosendahl (2002) os 

santos são fundamentais no catolicismo popular porque, graças aos méritos que adquiriram 

durante sua vida de martírio, renúncia e consagração, são dotados de poderes sobrenaturais e 

podem intervir junto a Deus em favor dos fiéis. Além disso, estão ao alcance de qualquer fiel 

sem a intervenção de especialistas eclesiásticos. (ROSENDAHL, 2002, p. 72).   

O culto aos santos na Cristandade tem sua origem remota ainda entre as primeiras 

gerações de cristãos, no culto aos mártires. O primeiro mártir cristão teria sido Estevão, morto 

por apedrejamento clamando a Deus perdão por seus assassinos17. A ele se seguiram inúmeros 

outros, já que, no contexto do império romano, onde o Cristianismo floresceu, os cristãos 

foram perseguidos e torturados. Na perspectiva cristã, os suplícios da morte decorrentes da fé 

levavam essas pessoas a alcançar a glória do paraíso. Nesse sentido, a santificação se origina 

de uma prática de veneração espontânea dos fiéis (VARAZZE, 2003, p. 106 apud PEIXOTO, 

2006, p. 54).  

A Igreja, que inicialmente se limitava a permitir o culto aos mártires, com o passar do 

tempo passou a investir no controle dos processos de santificação, já que os mártires se 

disseminaram de tal maneira que deram ensejo a manifestações religiosas pouco ortodoxas 

que ameaçavam abalar a unidade da comunidade cristã.  Assim, a regulamentação e 

certificação da santidade passou a ser um problema da oficialidade eclesiástica que, pouco a 

pouco, assumiu o comando total desse processo. A culminância desse controle se dá no 

pontificado de Urbano VIII (1623-1644) quando uma série de acordos e decretos definiu 

procedimentos rígidos para que uma pessoa fosse considerada santa, portanto digna de 

veneração, proibindo qualquer tipo de veneração pública independentemente da Igreja 

(JURKEVICS, 2004, p. 129). 

 De acordo com Jurkevics (2004) a  partir de então, o reconhecimento espontâneo de 

uma comunidade local acerca de uma manifestação de santidade já não era suficiente para a 

                                                           
17 Ver Atos dos Apóstolos, cap. 6 e 7. 
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Igreja, que passou a adotar a investigação rigorosa, em moldes processuais jurídicos, 

conduzida por especialistas, doutores em direito canônico, da vida dos candidatos. Surge, 

assim, a canonização oficial, processo regido no Vaticano pela Congregação para as Causas 

dos Santos18.  

Apesar dos esforços da oficialidade, as canonizações espontâneas jamais foram 

extintas, constituindo-se até hoje numa das práticas características do catolicismo popular. 

Independentemente das prescrições e da vigilância institucional, algumas comunidades locais 

assumem a santidade de certos indivíduos, passando a dedicar-lhes culto semelhante àquele 

prestado aos santos oficialmente canonizados. Vale destacar que os critérios para 

reconhecimento espontâneo de um indivíduo como santo por uma coletividade, em geral, 

pouco tem a ver com os modelos de santidade prescritos institucionalmente19, especialmente 

no que diz respeito ao exercício das virtudes cristãs. Daí ocorrer de santos não-canônicos 

incluírem cangaceiros, prostitutas, ladrões, homicidas e outros tipos fora dos padrões 

característicos de uma vida virtuosa exemplar nos moldes cristãos e que, por isso mesmo, não 

teriam chance de obter o reconhecimento eclesial (BENJAMIN, 2003, p. 42).  

Como o processo de canonização espontânea se dá em circunstâncias específicas de 

cada contexto no qual emerge, é difícil estabelecer uma tipologia de santos não-canônicos. A 

recorrência de alguns elementos, no entanto, possibilitaram a proposição de categorias gerais 

nas quais esses santos comumente podem ser alocados.  

Moises do Espírito Santo (1990) distingue três categorias de santos canonizados pelo 

povo: 

 

Em primeiro lugar, as pessoas cujos cadáveres foram encontrados 
incorruptos sete anos depois da morte; depois, aqueles cuja vida foi 
assinalada por obras de abnegação pela comunidade, indivíduos pobres mas 
generosos, e marginais ou miseráveis; por último, ladrões e indivíduos 
“condenados injustamente” pelos tribunais. (SANTO, 1990, p. 127) 

 
  

Benjamin (2003) reconhece duas categorias: 1) os iluminados, pessoas que em sua 

vida terrena se dedicaram à prática de boas obras, consideradas virtuosas; 2) os que sofreram 

morte violenta ou injusta. Nessa segunda categoria é possível identificar tres grupos: os 

                                                           
18 Para uma descrição completa do processo oficial de canonização ver Woodward, Kenneth L (1992).  
19 Segundo Peixoto (2006), não existe um modelo rígido de santidade. “Duas situações distintas vigoram para 
que alguém possa ser considerado santo: o martírio, caracterizado por tormentos e/ou morte infligidos a alguém, 
em conseqüência de sua adesão à fé cristã; o exercício das virtudes cristãs – fé, esperança, caridade, prudência, 
justiça, fortaleza, temperança, pobreza, obediência, castidade e humildade – em grau heróico. (Peixoto, 2006, p. 
90) 
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chamados “anjos”, que são crianças que faleceram vítimas de abandono, maus tratos, 

negligência etc.; as vítimas de estupro, assassinatos, torturas etc.; e os “fora da lei que tiveram 

oportunidade de arrepender-se antes de morrer (BENJAMIN, 2003, p. 43).  

Contudo, mais importante do que classificar, é compreender os complexos processos 

sociais que, em cada caso específico, podem levar uma coletividade a assumir 

espontaneamente a santidade de alguém e organizar práticas que justifiquem e perpetuem essa 

santidade. No caso da canonização espontânea da escrava Marciana, a permanência de traços 

de uma estrutura econômica e política secular que gerou exclusão social de uma maioria 

empobrecida, sem voz nos rumos políticos, é elucidativa, pois aponta para o fato de que a 

questão central a partir da qual se articula a narrativa – a opressão das elites sobre os setores 

populares – é um conflito atual. A narrativa permanece pujante não porque encena o passado, 

mas porque recupera um sentimento de opressão vivido hoje.  

Para Moisés do Espírito Santo (1990), os santos, seja de canonização oficial ou 

espontânea, existem pela vontade dos fiéis e são o que a comunidade que os adoram quer que 

eles sejam. Seu culto, justificado por uma narrativa lendária, não veicula ensinamentos 

doutrinais, mas valores que são os da sociedade existente. E acrescenta: “logo que os valores 

mudam, os santos que veiculam esses valores entram em decadência” (SANTO, 1990, p. 

115). Se for assim, a atualização da narrativa do sofrimento e glorificação da escrava 

Marciana por meio de diferentes práticas, sugere que os sujeitos do distrito de Planalto estão 

se posicionando na sua luta política contemporânea, do cenário dos conflitos que os atingem 

hoje enquanto coletividade. É significativo que um cruzeiro à beira de uma “travessia” tenha 

sido sistematicamente alimentado com práticas de devoção ao longo de décadas, aceitando 

que a devoção não se opera separada da dinâmica da vida social com suas demandas, conflitos 

etc. Mas, se a cruz de Marciana foi, por muito tempo, uma expressão de fé nessa santa 

canonizada espontaneamente, inscrito sobretudo na relação de devoção entre fiel e divindade, 

a partir da formação do distrito de Planalto, em 1976, esse culto vai assumir outras conotações 

e a narrativa migrar para outros suportes, ganhar outras mediações, num processo de 

apropriação cultural da Santa Negra dos Inhamuns como signo de auto-afirmação cultural da 

localidade. É esse processo que analisaremos no próximo capítulo.  
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Capítulo 2 – Práticas corporais na construção social de um culto 
  

 

Até aqui vimos uma narrativa cujo principal veículo de escoamento ao longo de 

décadas foi a voz; narrativa que conta de uma escrava – de existência jamais comprovada – 

que em vista da morte muito sofrida por causa de um amor proibido, foi tomada como santa; 

devoção não-canônica sustentada nessa tradição oral e em práticas devocionais em torno de 

um cruzeiro à beira de uma estrada no sertão dos Inhamuns, das quais se sabe apenas pelos 

vestígios deixados: pedras e ex-votos.   

A permanência dessa narrativa e dessa fé de um tempo imemorial até os dias atuais se 

sustenta em grande parte no mais escondido da sociedade, nas mais corriqueiras práticas 

cotidianas dos setores populares que parecem tecer, a partir desse lugar, de forma velada, 

implícita, bordada no silêncio, na aparente aquiescência, um dispositivo de auto-afirmação 

frente à cultura hegemônica.  

A micropolítica do cotidiano não tem sido uma perspectiva dominante nas análises da 

comunicação popular. Ao contrário, os estudos que focam em como os ditos setores 

subalternos das sociedades engendram seus próprios mecanismos de enunciação têm se 

voltado mais freqüentemente para as experiências que utilizam meios técnicos mecânico-

eletrônicos de produção e difusão de mensagens, tais como jornais e rádios comunitárias, ou, 

mais recentemente, as mídias digitais, principalmente a Internet. Também têm se detido com 

mais afinco nas experiências realizadas por movimentos sociais organizados (sindicatos, 

ONGs, associações de bairros, grupos representativos de minorias étnicas, de gênero etc)20, 

que se configuram mais explicitamente como focos de articulação sócio-política.  

Nesse contexto, pouca atenção tem sido dada à dimensão do cotidiano. Ao contrário, 

como explica Martin-Barbero (2008) a vida das classes populares, fora das ações 

reivindicatórias e das associações que organizam essa luta, foi durante muito tempo 

considerada mais um obstáculo à tomada de consciência do que como ação política 

propriamente:  

 
Sua [das classes populares] concepção da família é tida por conservadora; 
suas tradições, resquícios fragmentados de uma cultura rural e pré-
capitalista; seus gostos estão moldados pela influência dos meios massivos, 
seu lazer não passa de escapismo, sua religiosidade, um fator de alienação, e 
seus projetos de vida, tentativas frustradas de ascensão social. (MAGNANI 
apud MARTIN-BARBERO, 2008, p. 291).  

                                                           
20 Ver PERUZZO, C. M. K, 1998; OLIVEIRA, C.T.F.de, 2007; NUNES, M. V., 2005.  
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Esse modo de perceber as classes populares, explica o autor, resultou na despolitização 

da cotidianidade que, em conseqüência, foi considerada irrelevante como lugar a partir do 

qual refletir e explicar realidade social.  

 Mas, esse quadro vem sofrendo transformações à medida que “outra realidade nos é 

descortinada pelos relatos que começam a contar o que acontece por dentro da vida dos 

bairros populares, não para avaliar, mas para compreender o funcionamento da sociedade 

popular” (MARTIN-BARBERO, 2008, p. 291)21. Aos poucos, emergiu a consciência de que a 

micropolítica do cotidiano pode ser uma importante via para redimensionar as prescrições da 

cultura hegemônica. Como observa o historiador Michel de Certeau (1994), em seu dia-a-dia, 

na dinâmica mesma do viver, os sujeitos se reapropriam criativamente do espaço organizado 

pelas estruturas tecnocráticas de produção sócio-cultural, alterando seu funcionamento por 

uma multiplicidade de “táticas” articuladas sobre os detalhes do cotidiano (CERTEAU, 1994). 

Nesse sentido, coisas simples como falar, ler, cozinhar ou simplesmente caminhar, se 

constituem em “práticas significantes” ou “performances operacionais” que, longe de 

simplesmente reproduzir as sintaxes prescritas pelos poderes instituídos, “desenham as 

astúcias de interesses outros e de desejos que não são nem determinados nem captados pelos 

sistemas onde se desenvolvem” (CERTEAU, 1945p. 45). Essas astúcias dos consumidores 

constituem, na visão do autor, uma rede de antidisciplina.  

É essa perspectiva que permite perceber uma dimensão política de contestação do 

status quo numa prática devocional simples como rezar e fazer promessas a um santo não-

canônico e entender essas práticas devocionais como ações comunicativas na medida em que 

partilham memória, expressam o próprio desejo, a vontade de representação dos sujeitos que 

                                                           
21 Essa mudança de perspectiva em relação à cotidianidade tem um de seus marcos na produção de alguns 
historiadores que promoveram o deslocamento das abordagens dos estudos historiográficos do foco político para 
a apreensão da totalidade dos fenômenos que ocorrem na vida em sociedade. Lucién Febvre e Marc Bloch 
marcaram essa virada, seguindo-se de outros historiadores que consideraram as pessoas comuns – os 
trabalhadores, os indígenas, as mulheres, as minorias étnicas – como sujeitos da história, enfatizando a 
necessidade de se recuperar a história dos excluídos.   A partir de então, a escrita da História ampliou suas 
fronteiras, dialogando com outras áreas, também preocupadas com este movimento dos povos, particularmente, a 
Economia, a Psicologia, a Antropologia, a Sociologia, a Geografia, entre outras.  Esse movimento de renovação 
da historiografia se fez presente na França, concretizado na Revista dos Annales e reuniu um grande número de 
representantes que, na continuidade, foram responsáveis pela organização da obra “A Nova História: novos 
objetos, novos problemas, novas abordagens”. No Reino Unido ocorreu, igualmente, um movimento de 
retomada da história das “camadas vistas de baixo” e a proposta de um marxismo inglês renovado que fugisse à 
ortodoxia teórica e se voltasse para a história dos trabalhadores, considerando sua experiência histórica. Eric 
Hobsbawm e E. P. Thompson, integrantes da Nova Esquerda Inglesa, expressavam suas idéias na Review Past 
and Present e revolucionaram a abordagem da história do capitalismo e da exclusão dos operários, buscando dar 
voz ao proletariado emergente da sociedade industrial. Os desdobramentos destas iniciativas promoveram o 
aparecimento de múltiplas abordagens, métodos e alianças interdisciplinares. 
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as articulam e, por meio delas, criam vínculos e sentidos a partir dos quais se posicionam na 

luta simbólica com os setores hegemônicos.  

Trata-se, assim, da comunicação em sua dimensão mais ampla que é “partilhamento 

do sentido através da materialização de formas simbólicas” (FRANÇA, 2001, p. 41). Nesse 

sentido, os processos comunicativos assumem uma posição central na produção do saber 

(SODRÉ, 2006, p. 20). E os processos comunicativos, explica Martín-Barbero (2004), “não se 

esgotam nos dispositivos tecnológicos, porque remetem desde aí mesmo à economia do 

imaginário coletivo” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 160).  

Essa idéia é partilhada por Paul Connerton (1999) que chama a atenção para o lugar 

central da memória na dinâmica do estar-juntos (recordar juntos) e dos processos 

comunicativos, que ele chama de atos de transferência, na construção / preservação dessa 

memória coletiva: 

 
para dizermos que um grupo social, cuja duração excede o tempo de vida de 
qualquer indivíduo, é capaz de “recordar” em conjunto não basta que os 
vários membros que compõem esse grupo, num dado momento, sejam 
capazes de reter as representações mentais que dizem respeito ao passado do 
grupo. É necessário também que os membros mais velhos do grupo não 
negligenciem a transmissão dessas representações aos membros mais jovens. 
Se queremos continuar a falar, seguindo Halbwachs, de memória colectiva, 
devemos reconhecer que muito daquilo que está a ser subsumido sob esse 
termo se refere, muito simplesmente, a factos de comunicação entre 
indivíduos [...] os grupos sociais são constituídos por um sistema, ou 
sistemas, de comunicação (CONNERTON, 1999, p. 43) 

 
 Essa premissa o leva à postura investigativa de que “estudar a formação social da 

memória é estudar os actos de transferência que tornam possível recordar em conjunto” 

(CONNERTON, 1999, p. 44).  

A centralidade dos processos comunicativos na dinâmica da vida social defendida por 

Connerton (1999) coaduna com os pressupostos de Martin-Barbero (2004) para quem estudar 

comunicação é estudar as mediações.  Transferência, mediações, no entanto, não devem ser 

entendidos na perspectiva restrita de conteúdos postos em conexão, mas como um modo de 

ser / sentir / estar, “uma configuração perceptiva e afetiva que recobre uma nova forma de 

conhecimento, em que as capacidades de codificar e decodificar predominam sobre os puros e 

simples conteúdos” (SODRÉ, 2006, p. 20), que Connerton (1999) reivindica como memória-

hábito social (CONNERTON, 1999, p. 39). Como já destaquei, o autor defende que as 

imagens e o conhecimento recordado do passado são conservados e transmitidos, antes de 

mais nada, pela memória-hábito social, por meio das cerimônias comemorativas e das práticas 

corporais cotidianas.  
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No caso específico do culto à Marciana, as práticas corporais vão assumir uma 

dimensão crucial na dinâmica da perpetuação do culto, não apenas por se tratar de uma prática 

religiosa, ritual, onde o corpo tem um papel central, mas também pelo fato de envolver 

sujeitos desprovidos ou com acesso restrito aos aparatos tecnológicos impressos e 

audiovisuais (câmeras, gravadores, computadores etc.) que permitem outras formas de 

irradiação do culto. A noção de memória-hábito social, portanto, pode ser um importante 

amparo teórico para compreender os processos por meio das quais o culto “clandestino” à 

Marciana vem sendo preservado e transmitido de uma geração a outra na região dos 

Inhamuns. 

 

2.1 Marciana em voz e gesto  

 

Canonizações espontâneas como a da escrava Marciana são, em primeira instância, um 

fenômeno associado à oralidade. A narrativa do martírio do santo, bem como dos milagres por 

ele operados, corre de boca em boca, como vemos declarado logo na introdução do livreto 

intitulado A Cruz de Marciana (2002), do padre Neri Feitosa: “em meus tempos de menino 

(1934-1940), ouvia a versão seguinte: era uma escrava rebelde que a patroa peiou e mandou 

soltar no mato, para morrer de fome”. (FEITOSA, N., 2002, p. 2). 

Nas quatro visitas de campo realizadas ao local, todas as pessoas entrevistadas 

atestam, como padre Neri Feitosa, que conheceram a história de Marciana pela boca dos mais 

antigos.  O depoimento dos pioneiros, ou seja, moradores que vieram de localidades próximas 

para se instalar no Planalto em sua fundação, em 1976, confirmam que a narrativa do martírio 

de Marciana já se encontrava disseminada pela região dos Inhamuns há décadas.  

Dona Sinhá, 60 anos, se mudou para Planalto com marido e filhos quando a capela 

ainda estava em construção e ali viviam apenas duas famílias. É natural do município de 

Aiuaba e, ao se casar, morou por 11 anos na localidade de Tapera, em Arneiroz. Segundo ela, 

desde sua infância, em Aiuaba, a escrava Marciana já era objeto de devoção e sua história 

contada de boca em boca: 

 
A história que eu conheci de Marciana é que ela era uma escrava e que 
arranjou um namorado e a patroa não queria esse namoro, né? E ela [a 
patroa] mandou peiar ela [Marciana] e ela [Marciana] morreu de fome e sede 
ali no pé daquele serrote [...]. Mas nunca achei essa história em livro, não, só 
de boca em boca. (Dona Sinhá, entrevista concedida em 05/06/09) 
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Dona Vilani, 65 anos, natural de Tauá, estabeleceu-se em Planalto em 1980, quando o 

marido conseguiu umas terras para trabalhar como “parceiro”. Perguntada sobre como 

conheceu a história de Marciana, ela explica que, desde sua infância, em Tauá, “todo mundo 

dizia que ela foi muito sofredora [...]. Ouvia falar, a história”.  

D. Conceição, 45 anos, que nasceu e cresceu na fazenda Dois Irmãos, distante, 

segundo ela, duas léguas e meia de Planalto, e foi morar na área urbana da localidade em 

1997, depois de casada, conta que desde a infância já ouvia falar sobre Marciana: 

 
Escutava meu pai e minha mãe contar, [.. ] Eu já escutava eles contar que era 
uma escrava que tinha sido maltratada por Tereza Feitosa e que tinha 
morrido , os vaqueiros era quem tinha achado. Há quem diga que foi num 
riacho que tem daqui um pouquinho pra ali. Aí trouxeram e enterraram ai. 
Uns acham que enterraram ai, outros acham que não, é porque a cruz aí é 
porque de primeiro diz que quando achavam um defunto longe do caminho, 
quando chegava no caminho, aí botava uma cruz. Ai você sabe, história é 
história, né? Tem várias histórias. Uns pensam de um jeito, outros contam de 
outro, mas normalmente, o pessoal que fala sempre fala que foi por causa 
desta Tereza Feitosa... eu sempre escuto falar assim. (Dona Conceição, 
entrevista concedida em 06/06/09) 

 
Os depoimentos nos mostram que a narrativa, articulada em sua manifestação mais 

evidente, a palavra oral, tem sido uma das principais formas para a difusão do martírio de 

Marciana. De fato, a transmissão da história ou lenda do santo é fundamental nos processos de 

canonização, seja espontânea ou oficial. Para Kenneth L. Woodward (1992) “não seria 

exagero dizer que os santos são as suas histórias. Desse ponto de vista, observa o autor, “fazer 

santos é um processo pelo qual uma vida é transformada em um texto” (WOODWARD, 1992, 

p. 18). Moisés do Espírito Santo (1990) explica que o culto aos santos é justificado por uma 

narrativa lendária que veicula valores com os quais, de algum modo, a comunidade de fiéis se 

identifica (SANTO, 1990, p. 115).  

Conforme destacado no capítulo anterior, o culto aos santos em geral e as devoções não 

canônicas como a de Santa Marciana, em particular, são práticas características do 

catolicismo popular, ou seja, da cultura popular, ou como define Martin-Barbero (2004), da 

cultura “não-letrada”22. Por não-letrada, esclarece o autor, entenda-se uma cultura “cujos 

relatos não vivem do livro nem nele, mas vivem na canção e no refrão, nas histórias que 

correm de boca em boca, nas anedotas e nas piadas, nas adivinhações e provérbios” 

(MARTIN-BARBERO, 2004, p. 158).  

                                                           
22 A definição em negativo, esclarece Martín-Barbero (2004), não significa negar às classes populares uma 
identidade cultural própria. Assinala apenas a impossibilidade de definir essa cultura exteriormente aos conflitos 
a partir dos quais se constrói sua identidade.  
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Martín-Barbero sustenta que, na abordagem dos processos comunicativos dessa cultura 

não-letrada é preciso considerar os seus próprios modos de narrar e ler que diferem 

substancialmente daqueles característicos da cultura letrada: 

 
Outro é o funcionamento popular do relato, muito mais próximo da vida que 
da arte, ou de uma arte em si, mas transitiva, em continuidade com a vida. E 
isso em seu total, já que se trata do discurso que articula a memória do 
grupo, e no qual se dizem as práticas, um modo de dizer que não 
somente fala-de mas também materializa maneiras de fazer. (MARTIN-
BARBERO, 2004, p. 160. Grifo meu).  

 
 Articulando com Walter Benjamin, o autor aponta algumas características do 

funcionamento da narração popular, destacando em primeiro lugar o fato de que a narração 

popular é sempre um contar a, um ato de comunicação de uma memória que funde 

experiência e modo de contá-la, porque, segundo ele, “se trata de uma memória não só dos 

fatos mas também dos gestos, e isso da mesma forma que uma piada não é feita só de palavras 

mas de tons e de gestos, de pausas e de cumplicidade” (MARTIN-BARBERO, 2004, p.160).  

Essa perspectiva coaduna com Zumthor (2005), que nos diz que a mensagem poética 

se materializa ou se concretiza por meio da voz humana e daquilo que a acompanha, o gesto, 

ou mesmo a totalidade dos movimentos corporais (ZUMTHOR, 2005, p. 55). Para ele, todo o 

percurso enunciativo, o que inclui a recepção e nessa a leitura, é performativo no sentido em 

que requer o comprometimento do corpo (ZUMTHOR, 2007, p. 76), e o corpo “afeta suas 

capacidades significantes, modifica o seu estatuto semiótico e gera novas regras de 

semanticidade (ZUMTHOR, 2005, p. 148).  

Há, portanto, dois aspectos fundamentais nas práticas de difusão do culto à Marciana 

que precisam ser considerados. O primeiro diz respeito ao fato de que a própria transmissão 

oral tem uma dimensão performativa que, no caso da transmissão da lenda de Santa Marciana, 

não podemos recuperar em sua forma, visto que se desapareceu no próprio momento de sua 

instauração na vida cotidiana, mas cuja importância podemos inferir pela própria perenidade 

da narrativa, que atravessa as décadas e alcança a atualidade. O evento da roda de conversa 

numa pequena comunidade do município de Tauá, na década de 1970, relatado pelo padre 

Freddy Kunz (1978) e analisado no capítulo anterior, nos mostra como as narrativas sobre a 

dimensão violenta do poder dos Feitosa nos Inhamuns podia emergir nos momentos de 

encontro da população mais pobre em que dialogavam sobre suas próprias vidas, suas dores, 

suas piadas, seus “causos” etc., momentos esses marcados por cerca ritualização: 
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Nesta noite iluminada por uma lua cheia, depois das 8 horas o pessoal 
começou a se juntar no terreiro do Raimundo. Lá dentro Dona Madalena 
terminava de armar as redes dos meninos e de lavar a louça. O Toinho 
começou a contar como é que ele matou uma jararaca grande, bem perto da 
casa. [..] Não sei como, das histórias de cobras a gente passou a contar 
histórias dos Feitosa. Tão numerosas quanto as histórias de cobras. [...] 
(KUNZ, 1978, p. 57-58)  

 
É certo que essas lendas, “causos”, anedotas, testemunhos etc. são narradas com o 

engajamento do corpo que ora chama a atenção, ora abstrai, ora enfatiza, ora obscurece 

detalhes da narrativa, agrega sentidos não verbalizados, enfim, participa de todo o processo de 

vocalização, que inclui a escuta dos ouvintes ao se engajarem ou se dispersarem da narração, 

exprimirem com suas vozes e corpos inteiros suas admirações, dúvidas, cansaços, 

acrescentarem detalhes etc. 

 O segundo ponto a considerar na transmissão oral da narrativa do sofrimento e 

santificação da escrava Marciana é que uma crença viva necessariamente organiza práticas 

(CERTEAU, 2004, p. 277), portanto, a lenda transmitida oralmente é acompanhada por e está 

absolutamente imbricada com práticas devocionais. 

Ao que tudo indica, a prática devocional mais antiga ligada ao culto à Santa Marciana 

é a descrita pelo Padre Neri Feitosa (2002). Ele conta que em seu tempo de seminarista – o 

que, considerando que se ordenou padre em 03 de dezembro de 1950 (FEITOSA, A., 1999, p. 

398) nos remete para a década de 1940 – passou algumas vezes pela cruz de Marciana: 

“apeei-me, rezei e coloquei minha pedra naquele monte que já ia alto em direção ao braço da 

cruz” (FEITOSA, 2002, p. 2). O padre explica que seguia um costume cristão de, ao encontrar 

uma cruz na estrada, rezar uma prece pela pessoa falecida e assinalar sua passagem com a 

colocação de uma pedra.  

Três décadas depois, em 1975, por ocasião do início da construção de Vila Planalto, a 

cruz de Marciana permanecia e era inclusive renovada, e junto dela se encontravam, além das 

pedras, outros vestígios de práticas devocionais, os ex-votos, conforme a descrição do Sr. 

Luiz Barreira: 

  
A cruzinha era aquele uso clandestino, que você deve ter visto muitos, um 
cruzeiro, uma cruz com três ou quatro aneladas de pedra. Pois é, era aquele 
uso, sei lá quantas toneladas de pedra tinha, e bem uns dois ou três cruzeiros, 
parece que o primeiro mais velho e o segundo e o terceiro, a madeira não 
resistiu, iam se acabando e eles iam renovando. Eu fiz uma gruta e coloquei 
Gruta da Marciana, sabe? Essa gruta tinha mais ou menos, talvez, três por 
quatro ou três e meio por quatro, nem me lembro quanto era, e os milagres 
dos popular eu deixei fora. (Sr. Luiz Barreira, entrevista concedida em 
20/07/2008). 
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A importância dos ex-votos como prática devocional popular e sua dimensão como 

prática comunicativa tem sido destacada em estudos recentes. Oliveira (2003), esclarece que o 

vocábulo ex-voto se origina do latim, e significa o pagamento por uma graça alcançada em 

virtude de um voto. Em geral, o ex-voto é uma figura fabricada artesanalmente em madeira, 

tecido, cera, barro, gesso, papelão, etc. representando partes do corpo humano afetadas por 

doenças e que foram curadas a partir da intervenção de um santo. É uma prática muito antiga 

cujas origens remontam à Antiguidade, no costume dos guerreiros oferecerem suas armas 

após os combates às divindades como forma de agradecer os sucessos. Conta-se ainda que, na 

Grécia e na Roma Antiga já existia o costume dos doentes curados depositarem esculturas de 

pedaços do corpo, feitos de barro, nos templos de Delfos, na Grécia, de Diana, em Roma. O 

historiador José Cláudio Alves de Oliveira (2007) explica que Esculápio, médico na 

Antiguidade, na Grécia, recebia daqueles a quem curava a reprodução do braço, perna ou 

cabeça do doente. A partir dos gregos, esse costume se disseminou.  

 

 

Figura 4 Ex-votos na Gruta de Marciana, 2008. 

O autor classifica os ex-votos, quanto à sua forma, em: antropomorfos, que 

representam o corpo humano, no todo ou em parte, em desenho, esculturas, pinturas ou 

fotografias; zoomorfos, que são as representações de animais; simples, que são os objetos de 

uso cotidiano e religioso, como as fitinhas, peças de vestuário, entre outros, que possuem 

valor pessoal, afetivo, para o crente; os especiais ou representativos, que têm valor monetário 

como jóias, dinheiro (em espécie), objetos artísticos considerados de grande valor e bens de 

consumo imediato (como pequenos sacos de feijão, arroz e milho); e, finalmente, os 
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orgânicos, que são efetivamente retirados do corpo do devoto como os miomas colocados em 

vidros e expostos nas salas de milagres (OLIVEIRA, 2003, p. 8. ).  

A entrega do ex-voto, segundo Roberto Benjamin (2003), é a prática mais tradicional 

da comunicação nas devoções populares. Há nessa prática, digamos assim, uma comunicação 

que se dá em via dupla: por um lado, o devoto estabelece por meio do ex-voto uma relação 

com o sagrado, na medida em que ele é um objeto de pagamento de um compromisso de 

natureza contratual com o santo. Por outro lado, a entrega do ex-voto é a “publicização da 

intervenção – o milagre ou, mais modestamente, a graça alcançada – mensagem cujos 

receptores são os outros devotos ou pessoas que circunstancialmente passem ou visitem o 

local de devoção” (BENJAMIN, 2003, p. 43). O ex-voto, nesse sentido, comprova a 

“eficácia” do santo, uma vez que quanto mais ex-votos depositados maior a possibilidade de 

crescer sua fama e, conseqüentemente, atrair novos devotos. Para Pereira (2003), a sala dos 

milagres, como é chamado o espaço em alguns templos católicos reservado para a deposição 

de ex-votos, funciona como um termômetro da crença:  

 
Se o espaço está repleto de ex-votos e continua recebendo novas peças, é 
sinal de que o santo continua fazendo milagres, contribuindo para a 
reprodução da crença. Se ocorre o contrário, é indício de que está ocorrendo 
uma crise na crença e o santo corre o risco de perder espaço na devoção. 
(PEREIRA, 2003, p. 69) 

 
 Essa dimensão de certificação da fé na prática devocional do ex-voto fica evidente nas 

falas de alguns entrevistados, que os mencionam como forma de atestar categoricamente o 

poder de Santa Marciana e o alcance de seu culto: 

 

Aqui tinha época de você retirar carradas e carradas de milagres, como a 
gente chama, né? Uma perna, um braço, uma cabeça, um corpo inteiro, um 
seio de uma mulher, por exemplo, faziam promessa e vinham deixar aí. [...] 
eu mesmo, no tempo que eu viajava pra Iguatu, que eu era vaqueiro, viajava 
pra Iguatu, meu patrão morava lá, eu viajava todo ano pra lá com gado, [...] 
ainda trouxe milagre, sabe? Um pé, uma vez eu trouxe... Vem de todo canto, 
da Bahia, do Maranhão... (Seu Chico, em entrevista concedida em 06/06/09). 

 

 Essa potência comunicativa do ex-voto foi vislumbrada e destacada no hoje clássico 

ensaio de Luiz Beltrão “O ex-voto como veículo jornalístico”, publicado na primeira edição 

da revista Comunicações & Problemas, em 196523:  

                                                           
23 Nos estudos de Luiz Beltrão está a gênese da disciplina Folkcomunicação que, segundo Joseph Luyten (1983) 
trata da “comunicação em nível popular. Por popular deve-se entender tudo o que se refere ao povo, aquele que 
não se utiliza dos meios formais de comunicação. Mais precisamente: folkcomunicação é a comunicação através 
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Pois é tempo de não continuarmos a apreciar nessas manifestações apenas os 
seus aspectos artísticos, a sua finalidade diversionista, mas procurarmos 
entendê-las como a linguagem do povo, a expressão do seu pensar e do seu 
sentir tantas e tantas vezes discordante e mesmo oposta ao pensar e sentir das 
classes oficiais e dirigentes. Esse sentido camuflato, que não raro escapa ao 
próprio estudiosos dos fenômenos sociológicos, é, contudo, perfeitamente 
compreendido por quantos tenham com os comunicadores aquela 
experiência sociocultural comum, condição essencial a que se complete o 
circuito de qualquer processo comunicativo. (BELTRÃO, 1965 apud MELO, 
2008, P. 19) 

  

 E exemplificando a multiciplicidade de informações presentes nessa prática 

devocional popular, Beltrão observa: 

 
Se penetramos no santuário e conseguimos as ‘chaves’ para decodificar 
mensagens contidas nas peças expostas no altar ou nas paredes do centro 
devocional, então depressa nos assenhoreamos de informações as mais 
completas e evidentes. A começar pelos ex-votos em desenhos e fotografia 
representando graficamente o acontecimento, tal e qual ocorreu. Na zona 
litorânea, observamos enorme quantidade de ex-votos representando o 
afundamento de barcos, tempestades, náufragos agarrados a rochedos ou a 
destroços flutuantes. Na zona rural e pastoril abundam as representações de 
quedas de animais, picadas de cobra, chifradas, acidentes de trabalho no 
campo. São comuns os ex-votos zoomorfos: bois, vacas, carneiros e porcos 
curados de bicheira, galinhas que escaparam à pigarra. A doença e a sua 
localização vêm indicadas, quer por meio de pintura quer através de um 
tratamento plástico que participa diretamente da composição. (BELTRÃO, 
1965 apud BENJAMIN, 2003, p. 44).  
 

 
Já a museóloga Maria Augusta Machado da Silva (1981) destaca, além do aspecto 

testemunhal, ou seja, o que o ex-voto comunica em sua forma, o seu caráter performático, que 

diz respeito à própria dinâmica cerimonial dessa prática. De fato, a deposição do ex-voto, em 

geral, se dá mediante a realização de um conjunto de rituais contratados pelo devoto com o 

santo que podem incluir: 1) ritos pessoais como longas caminhadas, orações, cânticos, 

silêncio etc., vestes com características específicas confeccionadas especialmente para a 

ocasião, além de objetos como velas, medalhas, rosários, entre outros; 2) participação em ritos 

oficiais da religião católica, especialmente a missa. Para Silva (2001), essa ritualização da 

desobriga, ou seja, o conjunto de práticas envolvidas na deposição do ex-voto no local 

sagrado com a realização de cerimônias litúrgicas, durante as quais o agraciado “testemunha 

publicamente a sua gratidão é uma cerimônia ex-votiva, que procura exaltar a crença 

                                                                                                                                                                                     
do foclore. (...) A origem do termo folkcomunicação se deu em 1967, com a tese de doutoramento do Prof. Luiz 
Beltrão” (LUYTEN, 1983, p. 32-34 apud MELO, 2003, p. 28).  
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momentânea em que o pedido e a reza são evocados de maneira a profetizar o estado de 

espírito entre o pedinte e o santo” (SILVA, 1981 apud OLIVEIRA, 2003, grifo meu). O 

caráter de testemunho público nos remete ao fato de que, a desobriga de ex-votos ao pé da 

cruz de Marciana foi – e continua sendo – de fundamental importância para a transmissão da 

narrativa e perpetuação desse culto. É o que aparece nas descrições dos milagres alcançados 

pelos fiéis por interseção de Santa Marciana, em épocas mais recentes:  

 
Eu fui fazer uma cirurgia de vesícula. Mas os médicos lá eram muito novo, 
foi lá no José Frota, Fortaleza. Eles fizeram um erro. Aquele líquido das 
tripas caiu no bílis, aí pronto, apodreceu meu intestino, a bílis ficou solta. Eu 
passei dois meses e cinco dias, um dia outro não, eu fazia uma cirurgia, do 
mesmo jeito: tirava o fato fora, lavava, botava pra dentro, arrumava, um dia 
outro não, tinha que lavar, até emendar, meu intestino foi tirado 25 do 
intestino grosso e 25 do fino, foi uma cirurgia que não tinha nem quem 
dissesse que eu ainda voltava, tá com quatro anos. [...] Quando eu fui doente, 
que eu cheguei no hospital, eu já fiz uma prece com ela. Se eu chegasse, eu 
fui fazer a promessa, rezei o terço lá, tirei retrato, tem retrato meu lá, fui pra 
missa, minha menina, uma pegada no braço outra no outro, eu quase sem 
caminhar, mas a fé era tão grande que, minha barriga aberta, feito um 
curativo enorme aqui. Mas, graças a Deus, eu fiquei boa, abaixo de Deus, 
pelos milagres dela, tenho muita fé nela. (Dona Tunica. Entrevista concedida 
em 06/06/09). 

 
 
 Considerando as características marcantes do catolicismo popular levantadas no 

capítulo anterior: o gosto pela penitência e o pieguismo (MOTT, 1997, p. 175) é possível 

inferir as implicações de práticas como a descrita por Dona Tunica, 72 anos, no sentido de 

autenticar a fé “clandestina” na escrava Marciana.  

A fala de Dona Tunica enfatiza um dos aspectos mais característicos da dimensão 

performativa das práticas devocionais: o sacrifício, que necessariamente é expresso no / com 

o corpo. Como destaca Pereira (2003) “são atitudes de sacrifício expressas através do corpo 

que as pessoas manifestam diante da imagem dos santos. Elas se expressam diante da imagem 

com a linguagem do corpo. É o corpo que fala, grita, pede socorro e agradece” (PEREIRA, 

2003, p. 84). É assim que: 

 

Boa parte dos devotos que chegam aos santuários traz em seus corpos 
marcas de sofrimento e a esperança de superá-los. Corpos chagados, 
mutilados, maltratados... corpos vitimados pelas mais variadas formas de 
violência: do trânsito, das drogas, das condições subumanas das favelas e 
cortiços, dos subúrbios das grandes metrópoles, [...] do desemprego, da 
miséria e da fome, dos vícios e das doenças incuráveis, etc. (PEREIRA, 
2003, p. 89) 
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Ir ao local sagrado, no caso a Gruta de Marciana, amparada pelos braços das filhas, 

padecendo de dor intensa, é uma forma de Dona Tunica atestar a fé com o corpo. É a fé que 

lhe dá forças, que move o corpo chagado para que possa praticar os rituais (rezar o terço, 

assistir à missa, tirar a fotografia) e o sacrifício que a coloca em comunhão com a divindade e 

a faz digna de receber a graça: 

 

É esse corpo humano concreto, vivo, de carne e osso, que tem necessidades 
biológicas, que está se relacionando com um corpo simbólico (a imagem do 
santo) e tendo-o como modelo de sacrifício, como modelo a ser imitado, 
pois, apesar de ser imagem, representa o sacrifício reparador. O sacrifício 
que apaga os pecados, que apazigua a violência e dá a sensação de alívio. ( 
PEREIRA, 2003, p.87) 

 

  O caráter sacrificial performático das práticas devocionais também aparece no relato 

de Dona Maria da Paz, 57 anos, que alcançou cura por intersecção de Santa Marciana e, em 

agradecimento, prometeu que:   

  
ia lá no Planalto a pé, visitar a cruz da Marciana, rezar um terço lá na cruz da 
Marciana. Ir à pé, de pés descalços, e voltar, sem passar em nenhuma casa. 
Aí, graças a Deus que eu fiquei boa, não aconteceu nada não. (Maria da Paz, 
entrevista concedida em 08/06/09)  

 

 Em outro relato, Dona Maria da Paz expõe a forma como os fiéis, a partir de signos do 

imaginário católico tradicional, constroem suas performances ritualísticas de devoção à santa 

negra dos Inhamuns:   

 

eu levo as nove meninas do mesmo jeito que eu fiz a promessa, nove 
meninas [...] vestida de branco, fica muito é bonito. [...] Nove é porque era a 
devoção de Nossa Senhora que era nove mês, que o povo fazia promessa 
antigamente assim sabe, fazia pra pagar nove mês de roupa branca, fazia pra 
pagar nove mês de roupa vermelha. Isso de primeira o povo fazia demais 
isso, toda a vida a pessoa, esse negócio de novena é nove noites, têm a 
devoção pra tirar. (Maria da Paz, entrevista concedida em 08/06/09)  
 

 

 Observe-se que as práticas devocionais ligadas ao culto de Santa Marciana – assim 

como ao culto dos santos não-canônicos em geral – são as mesmas associadas ao culto dos 

santos canonizados: ex-votos, missas, caminhadas; orações, promessas etc. Esse dado é 

importante para compreender o caráter ambivalente do fenômeno da canonização popular que, 

a despeito de seu não reconhecimento oficial, de sua condição marginal dentro do universo 

católico, das tensões existentes entre sua prática e as prescrições oficiais da Igreja, trata-se de 
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uma manifestação essencialmente católica na forma como é vivida pelos devotos. Os fiéis não 

se sentem apartados da crença católica por adorarem um santo não canônico. Ao contrário, 

para eles, é uma adoração legítima que confirma sua pertença ao catolicismo e não hesitam 

em se declararem abertamente contrários à opinião dos clérigos a respeito da santidade dos 

indivíduos que elegem para cultuar, como faz Dona Tunica:  “Os padres não querem que uma 

pessoa que morra chegue a esse ponto de ter milagres, mas tem, tem milagre”. (Dona Tunica. 

Entrevista concedida em 06/06/09). 

Esse dado é fundamental para a perspectiva de análise desta pesquisa que entende as 

práticas devocionais ligadas ao culto de Marciana como estratégias micropolíticas para os 

sujeitos envolvidos nesse culto construírem um lugar próprio de onde enunciar-se. Num 

primeiro estágio, digamos assim, do culto à Marciana, tudo indica que os fiéis não tenham 

enfrentado nenhuma força coercitiva por parte da Igreja ou dos próprios Feitosa que aparecem 

como antagonistas na narrativa. É significativo que o ainda seminarista Neri Feitosa, por volta 

dos anos 1940, tenha apeado do seu cavalo, rezado e acrescentado uma pedra no cruzeiro de 

Marciana, simplesmente seguindo a uma tradição. É significativo também que o mesmo Neri 

Feitosa, já no lugar de clérigo experiente e tendo publicado vários livros, dedique sua pena à 

composição de um folheto no qual defende a impossibilidade da canonização da escrava 

Marciana, como veremos mais adiante. Isso sugere que o culto à escrava Marciana, desde suas 

origens remotas até meados da década de 1970, seguiu sem qualquer tipo de ação planejada, 

de maneira espontânea mesmo, como afirma Zumthor (1997) e sem suscitar qualquer 

desconforto com a instituição eclesiástica que possivelmente não fazia caso daquela devoção 

esparsa, sem organização coletiva. Era apenas uma cruz à beira da estrada testemunhando a 

crença popular de que os que muito sofrem para morrer são revestidos de santidade.  

 A construção de Planalto, no entanto, vai promover uma transformação significativa 

na construção social do culto à Marciana que, a partir de então, estará imbricado com a 

tentativa de estabelecer uma tradição religiosa na localidade. A história de formação do 

povoado, portanto, pode lançar luzes sobre esse processo que, apesar de decorridas mais de 

três décadas, como veremos, ainda está em decurso e tem seu ritmo em grande parte 

orquestrado pelas novas formas de difusão do culto introduzidas pela interferência de alguns 

sujeitos e pela relação com a Instituição Eclesiástica, materializada na figura dos sacerdotes 

que se sucedem na tarefa de atender espiritualmente a localidade.  
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2.2 Planalto: o nascimento de uma hierópolis  
 
 

A história da formação de Vila Planalto ainda não foi registrada por escrito, de modo 

que só pode ser reconstituída a partir do depoimento dos “antigos”, portadores autorizados da 

memória da comunidade, da “palavra-força”, que tem entre seus fins, ou como fim último, a 

transmissão oral da tradição, da memória que empresta coesão e estabilidade ao grupo social 

(ZUMTHOR, 1993, p. 75).  

Os próprios habitantes apontaram como o principal articulador da edificação da 

localidade o Sr. Luiz Barreira. Diversas pessoas me sugeriram (algumas praticamente 

intimaram) a entrevistá-lo: 

 
Ele é uma pessoa que eu não quero que se esqueçam justamente quando 
tiverem falando do Planalto. [...] Porque ele foi a pessoa que teve a idéia, né? 
Quando tudo simplesmente era só aquela cruz no meio da mata, aquela 
cruzinha com as pedrinhas... Então, ele teve a idéia, [...] fez o limpão, fez a 
primeira missa, né? (Paulo Lemos, entrevista concedida em 08/06/09). 

 

A conversa com o Sr. Luiz Barreira aconteceu na tarde de 21de julho de 2008 na 

calçada de sua casa, no sítio Olho D´Água. Estatura baixa, franzino, pele escura, cabelos e 

bigode brancos, ele começou a enunciar um discurso cheio de intercessões entre a sua história 

de vida e eventos e personagens da história oficial do Brasil. Com sorriso mal contido, em 

mais de uma ocasião, articulou semelhanças entre a sua biografia e a de Juscelino Kubitschek, 

por quem parece ter profunda admiração: “Após a inauguração de Brasília, que foi em [19]61, 

ele caiu num desastre na via Dutra e eu cai num desastre na Anhanguera”. O que, a princípio, 

parecia uma digressão, revelou-se um substrato importante para compreender o processo 

psico-social que acabou gerando uma povoação que, como todo coletivo humano, aspira 

existir socialmente, se fazer ver e se fazer crer, ser percebido como legítimo, distinto, o que 

implica na produção de representações mentais – “actos de percepção e apreciação, de 

conhecimento e de reconhecimento” – e de representações objectais, que se materializam em 

“coisas (emblemas, bandeiras, insígnias, etc.) ou em actos, estratégias interessadas de 

manipulação simbólica que tem em vista determinar a representação mental que os outros 

podem ter destas propriedades e dos seus portadores”. (BOURDIEU, 1989, p. 112). 

Com pouco mais de trinta anos de idade, o Sr. Luiz Barreira foi “candango”. 

Trabalhou na construção de Brasília. Teve uma visão de dentro, cúmplice, do que é abrir a 

mata para edificar uma cidade. Viveu com as mãos e o suor a euforia da “Novacap” de Oscar 

Niemeyer. Viu o presidente, uma das figuras mais representativas do populismo no Brasil, 
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descer de um avião da Força Aérea Brasileira e se afastar de sua comitiva para se colocar 

entre os candangos, sorrindo. Presenciou a primeira missa campal, em 1957, quando a cidade 

ainda era projeto, e estava entre os cerca de 30 mil que, três anos depois, testemunharam, na 

Praça dos Três Poderes, o cardeal dom Manuel Gonçalves Cerejeira, representante do então 

papa João XXIII, celebrar a missa solene que marcou o primeiro dia de vida da capital 

construída. 

O fim da obra e o desastre na Anhanguera trouxeram o Sr. Luiz Barreira de volta à sua 

terra. Foi no embalo dessas experiências, conta ele, que um amigo de infância, Francisco 

Elias, apareceu-lhe em sonho e lhe deu a comissão de construir uma igreja em homenagem a 

Nossa Senhora das Graças, como pagamento de uma promessa que não tinha conseguido 

executar em vida. O relato do trajeto do sonho ao povoado, na boca do próprio Luiz Barreira, 

nos oferece elementos fundamentais para compreender a dinâmica de geração de Vila 

Planalto e o lugar de Santa Marciana nesse processo:  

 

Quando foi em [19]62 eu tava numa construção duma igreja ali no Arneiroz 
Dois, d’um funcionário do Banco do Brasil de Crato, chama Deciclébio, um 
homem novo, mas, não teve sorte, morreu. Lá eu dizia a ele, Clébio, você, 
essa igreja, você tá fazendo com recurso seu ou não? Ele disse não, eu não 
to, eu tenho uma ajuda do exterior – eu não sei que ajuda é essa do exterior – 
finalmente que ele começou a operação dessa igreja e venceu, e eu já estava 
sonhando com o Planalto Marciana, justamente com esse voto que o nosso 
irmão ficou devendo, sabe? Aí eu dizia: mas meu Deus, como é que eu pago 
esse voto dele com meus poucos recursos? Quando eu terminei lá, eu vim 
pessoalmente à área aí do Planalto Marciana aí eu pensei, eu digo eu vou 
chamar a autoridade eclesiástica pra fazer uma visita pessoalmente. A 
autoridade eclesiástica naquele tempo que celebrava no Arneiroz era o padre 
João Jucás, que ele é proprietário dum avião – e finado, hoje – quando foi 
dia (pausa) eu levei ao conhecimento do Feitosa aí no Arneiroz ele era 
sempre chegado a ele demais e ele disse olhe, amigo, senhor Antonio José 
Feitosa (?) – finado também – o senhor me leva o padre João lá em casa nas 
Imburana que é pra nós fazer uma visita à Cruzinha da Marciana, o tabuleiro 
da Marciana. Bom, um belo dia ele chegou. Que dia foi esse (olhando para a 
câmera) dia vinte e (pausa) dia três de maio de [19]75. Fomos lá. A cruzinha 
era aquele uso clandestino, que você deve ter visto muitos, um cruzeiro, uma 
cruz com três ou quatro aneladas de pedra. Pois é, era aquele uso, sei lá 
quantas toneladas de pedra tinha, e bem uns dois ou três cruzeiros, parece 
que o primeiro mais velho e o segundo e o terceiro, a madeira não resistiu, 
iam se acabando e eles iam renovando. Bom, ele, espaço de uma meia hora 
ele disse, bom, a visita tá feita, padre João Jucás, ele é polonês, a visita tá 
feita. Ele se afastou assim, nós três, como três pessoas da Santíssima 
Trindade. Ficamos nós três assim ele foi, parou um pouquinho, disse assim: 
eu só venho celebrar missa campal se você fizer um campo. O meu coletivo 
é um avião. Tá bom, eu demorei bem dez minutos pra responder. Eu menor 
em todos os sentidos, e fiz o (risos) bem dez minutos pra responder e disse 
faço. E o tamanho? Ele disse é quatrocentos metros por quarenta. Dia três de 
maio de [19]75. Bom, aí poucos minutos eles se ajeitaram vieram me deixar 
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em casa. Aí, o seu Antônio pegou ele e foi embora pra cidade. Quando foi 
dia quatro de maio – a visita foi no dia três quando foi no dia quatro de maio 
– naquele tempo tudo clandestino por aqui não era? Eu tinha o meu cavalo 
de eu andar. Celei ele e fiz uma visita, uma circular às fazendas, às zonas 
rurais, levando eles ao conhecimento e dizendo assim: eu assumi esse 
compromisso e vocês tão comigo pra me ajudar? Todos dizia tamo, qual é os 
instrumentos pra gente eu digo é os instrumento que vocês tiver, foice, 
machado, carreta (?) o que tiver – essa visita foi dia quatro de maio – e pra 
quanto é essa tarefa? Eu digo é amanhã – eu andava era dia quatro – é 
amanhã que é dia cinco de maio, amanhã cedo. (Sr. Luiz Barreira, entrevista 
concedida em 20/07/2008) 

 

Em 26 de julho de 1975 foi celebrada uma missa campal no lugar, após a qual se 

iniciou a construção da capela, como conta Dona Conceição: 

 

A primeira missa que houve campal aqui minha mãe tinha promessa pra 
gente vir e viemos. [...]Só tinha a cruzinha ali do modo de uma latadinha só, 
com bastante pedra e, as promessas que vinham pagar, botavam lá as pernas, 
os braços, os ex-votos como a gente fala. (Dona Conceição. Entrevista 
concedida em 06/06/09) 

 

Vila Planalto nasce, portanto, como uma hierópolis24 (Rosendahl, 2002), um lugar 

sagrado, um centro para onde devem convergir peregrinos “que com suas práticas e crenças, 

materializam uma peculiar organização funcional e social do espaço” (Rosendahl, 2002, p. 

46). Embora a construção da capela tenha sido deflagrada inicialmente em homenagem a 

Nossa Senhora da Graças, como cumprimento da promessa de seu amigo, as ações 

capitaneadas pelo Sr. Luiz Barreira revelam uma clara intenção de tomar o cruzeiro de 

Marciana como “ponto fixo”25 da hierópolis em formação. A começar pela própria escolha de 

seu entorno para instalação da capela, o que foi facilitado pelo fato do terreno às margens da 

estrada onde se encontrava o “cruzeiro clandestino” pertencer à família do Sr. Luiz Barreira. 

                                                           
24 Desde o Período Colonial o Catolicismo teve forte influência na formação de núcleos de povoamento no 
Brasil. Já no século XVI, um dos critérios adotados para definir e classificar os núcleos urbanos era sua 
importância eclesiástica. Como descreve Agenor Soares e Silva Júnior (2009): “Uma ermida, edifício religioso 
de pequeno porte, erigida em local de peregrinação ou em uma estrada, tornava-se, com relativa freqüência, 
marco inicial do surgimento de arraiais e vilas. Este pequeno templo era ampliado, adquirindo status de capela, e 
podia ser elevado à condição de Igreja, dependendo do número de habitantes do local e de sua área de 
abrangência [...]. Com sua consagração, o edifício passava a sediar uma paróquia, habilitando o povoado a 
elevar-se à categoria de vila, determinando a criação de leis e regulamentos civis para o cotidiano. Para zelar 
pelo cumprimento da ordem, com funções administrativas, judiciárias e penitenciárias, edificava-se a Casa da 
Câmara e Cadeia, espaço da justiça dos homens e do rei. (SILVA JÚNIOR, 2009, p. 91). As hierópolis são 
cidades-santuário, que possuem “seu calendário religioso, com as festas dos padroeiros locais” (ROSENDAHL, 
2002, p. 72).  
25 Segundo Rosendahl (2002), no espaço sagrado das hierópolis católicas brasileiras “é possível distinguir dois 
elementos fundamentais: o “ponto fixo” e seu entorno. No primeiro, as formas espaciais existentes cumprem 
funções que estão diretamente associadas à hierofania, materializada na imagem do santo ou no objeto 
milagroso. O entorno possui elementos necessários aos romeiros, viabilizando as práticas e o roteiro devocional 
deles (ROSENDAHL, 2002, p.74).  
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A narrativa do martírio da escrava também serve de base para o estabelecimento da topografia 

inicial da localidade. O próprio Sr. Luiz Barreira desenhou o traçado das ruas: duas avenidas 

principais, que partem das laterais da capela e, paralelas a estas, duas ruas secundárias. 

Cruzam esse conjunto poucas ruas secundárias, formando um tabuleiro. À principal avenida, 

que passa pela Gruta, o Sr. Luiz Barreira chamou de Marciana. A rua secundária, paralela à 

Avenida Marciana, recebeu o nome de rua Tereza. As placas em madeira, que o pioneiro 

mandou confeccionar, estão lá até hoje.  

Como se vê, o dispositivo religioso, centrado na figura de Santa Marciana, aparece 

como principal organizador da construção da dinâmica do estar-junto no povoado em 

formação. Esse impulso inicial se confirmará nas ações subseqüentes visando à instituição de 

um objeto comum26 para aquela coletividade específica, a começar pela escolha do santo 

padroeiro, tendo em vista se tratar de um projeto de edificação de uma hierópolis, como narra 

Dona Sinhá, que participou das discussões para a escolha do santo padroeiro:  

 

O padre, era o Padre João [Jucás], perguntou à comunidade qual era a 
preferência do padroeiro, né? Era numa missa campal. Aí, ele falou isso. Aí 
disseram Marciana, né? Porque aqui é a origem de Marciana. Aí ele falou 
que não, Marciana não podia ser porque ainda não tinha sido canonizada, 
escolhesse outra. (Dona Sinhá, entrevista concedida em 06/06/09).  

 

 Observa-se que a escolha do santo padroeiro instaura um conflito que até então não 

existia para os fiéis: a impossibilidade de adotar sua santa de devoção, a escrava Marciana, 

como padroeira local. Também exacerba a assimetria das forças simbólicas que atuam na 

construção social da religiosidade: a autoridade da instituição eclesiástica representada na 

figura do padre e a religiosidade popular. Diante da determinação do padre, a escolha do santo 

padroeiro pelos devotos recaiu sobre Nossa Senhora Santana. A imprecisão das memórias 

sobre as razões dessa escolha também denota a ambivalência entre o desejo coletivo de criar 

uma representação própria e as orientações da ordem instituída, como relata o padre Neri 

Feitosa: 

                                                           
26 Para Milton Santos (1999) a produção social do espaço implica uma dinâmica de negociação social, de que 
participam preocupações pragmáticas e valores simbólicos. Em outros termos, um processo de interações 
mediadas pela técnica e sua racionalidade e interações mediadas pelos símbolos e pela ação comunicacional. “Na 
experiência comunicacional intervêm processos de interlocução e de interação que criam, alimentam e 
restabelecem os laços sociais e a sociabilidade entre os indivíduos e grupos sociais que partilham os mesmos 
quadros de experiência e identificam as mesmas ressonâncias históricas de um passado comum” (Rodrigues, 
1994, p. 75 apud Santos, 1999, p. 253). As ações comunicacionais criam um objeto comum que permite aos 
indivíduos tomarem consciência do sentido de sua existência particular em relação ao coletivo. “O mundo ganha 
sentido por ser esse objeto comum, alcançado através das relações de reciprocidade que, ao mesmo tempo, 
produzem a alteridade e a comunicação”. (Santos, 1999, p. 253-254).  
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Aparecido o povoado do Planalto, circundando a cruz da Marciana, fui 
visitar o lugar que eu conheci completamente desabitado. Lá encontrei 
Capela feita, com Padroeira: Senhora Sant´Ana. [...] Perguntei a um parente 
a razão de a Padroeira ter sido Sant´Ana. Um me disse que foi por causa da 
fazenda Santana, ali vizinha. O nome sugeriu a Padroeira. Outro me disse 
que procuraram e não encontraram uma santa com o nome de Marciana, 
então aproveitaram o fim do nome (Marci-Ana) para escolher a padroeira. 
(FEITOSA, N., 2002, p. 8).  

 
 
 Por outro lado, o evento narrado na perspectiva do Sr. Luiz Barreira rasura o aparente 

maniqueísmo das relações de força simbólica entre a vontade subalterna e as imposições 

hegemônicas ao demonstrar que havia disputas de poder entre os próprios sujeitos que 

participaram do embate cultural com a instituição eclesiástica na escolha do santo padroeiro:  

 
Houve uma dificuldade quando eu dei início a implantar a igreja, depois foi 
discutido aí sobre a santa, sabe? Que o finado Francisco Elias tinha 
prometido colocar era Nossa Senhora das Graças, n´era? Pois é, mas aí teve 
uma convenção popular, local mesmo, sabe? Aí, eu disse, bom, a Marciana 
não é canonizada. O finado Francisco Elias prometeu em botar como 
padroeira Nossa Senhora das Graças. Mas, cadê? Eu vou cuidar dessas 
operações, eu não vou localizar ou atrás da santa, eu vou colocar os irmãos 
dele, pra ver se querem ir, aonde que arranja, ver como é que se encontra 
essa santa. De maneira que teve um irmão que se encarregou e encontrou, 
agora, não se é ela mesmo, sabe? Bom, então, com essa convenção popular 
já tinha ajeitado pra ser Nossa Senhora Santana porque ali é sítio Santana e 
tem a fazenda Santana, sabe? E os populares já tinham ajeitado. Mas, quando 
eu comecei as operação, que dei andamento, aí... a vida espiritual, muita 
gente não dá valor vida espiritual, mas é verdade. Pois é, aí, com isso, em ter 
ajeitado Nossa Senhora Santana, aí, lá vai sofrer o finado. Sofrer mesmo, 
olhe, veja lá, eu levava o jegue pra lá, o jegue se assombrava, na área. Ele 
vivo, ele tinha um caminhão que ele pegava essa produção pra levar pra 
Fortaleza, então tinha uma estrada particular que saia naquele matabugo ali. 
A estrada tinha uma curva que dava, daqui até lá um quilômetro, a curva pra 
virar pra lá, pois a luz do carro dava bem aqui de noite, a luz do carro dele, tá 
vendo? E dá um quilômetro daqui lá e a gente enxergava aqui no chão a luz 
do carro dele. Quer dizer que ele tava sofrendo. Pois é. Bom, aí, depois ele 
veio e pediu, já que não tinha dado certo, colocasse a santa ao menos do lado 
direito, na igreja. Ai eu disse, bom, coloco. (Sr. Luiz Barreira, entrevista 
concedida em 20/07/2008) 

 

A imagem de fato, está até hoje no altar da capela do Planalto, onde figuram as três 

divindades: Nossa Senhora Santana, a oficial; Nossa Senhora das Graças, a do sonho de Luiz 

Barreira e, ao fundo, uma pequena gravura que mostra uma menina de pele clara e olhos 

grandes azuis voltados para o céu em atitude de oração, usando um manto azul que, segundo 

convenção da própria população, trata-se do retrato de Santa Marciana. O processo que levou 

esse retrato a ser assumido como representação da escrava é bastante significativo do anseio 
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dos fiéis por uma imagem de sua santa de preferência para adorar, já que, como já discutido 

no primeiro capítulo, a materialização dos santos nos chamados “vultos” permite que o fiel 

construa uma relação de intimidade com seu santo de devoção. Segundo me relataram vários 

interlocutores, o retrato foi adquirido de um vendedor ambulante, ou “galego”. Eu mesmo 

testemunhei, numa de minhas viagens de campo, a presença em Vila Planalto dessa figura 

tradicional, chegando não se sabe exatamente de onde,  batendo de porta em porta com seu 

estoque de toalhas, colchas e outros artefatos, recebendo parcelas de compras feitas em visitas 

anteriores, riscando a caderneta, sendo tratado como um velho conhecido dos clientes dali.  O 

do episódio do retrato, no entanto, não parece ter sido um “galego” de presença freqüente na 

localidade, já que ninguém lembrava quando exatamente veio, nem seu nome, nem de onde 

vinha, para que eu pudesse tentar ao menos indagá-lo. Assim como veio, se foi. Chegou 

trazendo, entre as mercadorias, o retrato e, apregoando que aquela menina de olhar 

melancólico, aspecto virginal e atitude devota era Marciana.  

 

 

Figura 5 Retrato assumido como de Marciana exposto no interior da Capela. 

 

Dona Sinhá relata que foi praticamente obrigada a lançar mão dos recursos 

depositados no cofre da Marciana para adquirir a imagem que, “está se vendo que não é ela, 

que era negra, mas o povo, sabe como é...”. Foi também com certo embaraço que Ivanildo 

Sales me mostrou o retrato em minha primeira visita, quando indaguei se havia alguma 

imagem de Santa Marciana.  

De fato, feito o negócio, colocado o retrato no altar da capela e passada a afobação 

repentina, a imagem parece ter caído num certo esquecimento e, certamente, não chegou a 

instituir, fixar uma imagem da santa no imaginário da população local. Sempre que indagados 

sobre a existência de alguma imagem da escrava, os entrevistados indicam a fotografia, mas 



 67

logo a seguir fazem a ressalva quanto ao fato de se tratar de uma menina branca e não de uma 

negra, como consta na narrativa. É significativo que a foto nunca tenha sido copiada e 

distribuída para a população. A insatisfação com o ícone de que dispõem e, ao mesmo tempo, 

o desejo de um suporte material de adoração, fica bem evidente na fala do senhor Gustavo, 56 

anos: “deve ter a imagem dela, seja onde for tem, [...] e não tá na igreja e como existe aí a 

gruta” (Sr. Gustavo, entrevista concedida em 06/07/09).  

Marciana povoa o imaginário, mas não se materializa em suportes visíveis e tocáveis 

nos corpos e nas casas dos fiéis. A santa da amizade do povo, àquela a quem eles afirmam 

recorrer com mais freqüência em suas aflições, permanece um “vulto” não revelado. Não há 

imagem que se coloque sobre um andor, sobre a mesinha ou na parede da sala, que se traga 

junto ao corpo como amuleto, que se adore, beije, abrace, fustigue, castigue, com a qual se 

converse face a face.  

É significativo, no entanto, que o retrato tenha sido colocado no altar da capela, e não 

no cruzeiro, partilhando o mesmo espaço das imagens de Santana e Nossa Senhora das 

Graças. Vale destacar que, nesse panteão trino de deidades femininas, o papel que coube a 

Nossa Senhora das Graças é meramente decorativo. A disputa simbólica pela 

representatividade local fica mesmo polarizada entre Nossa Senhora Santana, a padroeira 

oficial, e Santa Marciana, a padroeira oficiosa.  

O caráter ambivalente da forma como a população e o poder religioso instituído, 

representado pelo pároco em exercício, negociam sentidos em torno dessa disputa simbólica, 

fica mais evidenciado por ocasião da festa da padroeira oficial, que ocorre entre 17 e 25 de 

julho, como vemos nos depoimentos a seguir:  

 

Rapaz, pra lhe falar a verdade, eu ontem até tava comentando isso com uma 
colega minha lá no colégio onde eu trabalho, eu ainda to sem entender, 
porque, aqui é o seguinte: como Marciana não é canonizada, né, não tem 
festa, novena pra Marciana, e só chega gente aqui, os daqui e os de fora, é 
promessa pra Marciana, é assistir missa de pés descalços pra Marciana, é 
assistir missa de joelho pra Marciana, é o cruzeiro de Marciana, é foto no 
cruzeiro de Marciana. Eu fico sem entender, aí, quando é em Julho, as festas, 
é Santana, mas ninguém vem pagar promessa pra Santana, ninguém, é muito 
difícil, as vezes demora, mas normalmente, tem anos aqui de chegar visita 
aqui de três, quatro visitas ao mês, pessoas de fora que vem, de Juazeiro, 
uma campanha que teve aí, acho que foi na campanha passada, o prefeito 
que ganhou lá veio visitar aqui, mas Marciana. É Marciana. Aí, vai-se por 
conta dela não ser canonizada ainda, a Igreja não libera, aí eu fico assim, eu 
acho assim, sem entender, porque eu não conheço, eu sou nova ainda, mas 
eu não conheço ninguém na história que diga assim “não, vou pagar uma 
promessa pra Santana”. É só Marciana. Filho, tem bastante gente aqui na 
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região com nome de Marciana, Marciano, rua Marciana, né, não tem nada 
com Santana. (Dona Conceição. Entrevista concedida em 06/06/09)  
 
Rapaz, eu to pensando assim que se disser assim: vamos escolher [entre 
Nossa Senhora Sant´Ana e Santa Marciana], o povo corre tudo pra Marciana. 
O povo tem uma fé viva demais na Marciana. (Alnécia. Entrevista realizada 
em 08/06/09)  

 

Maria Alnécia, 39 anos, atual responsável pela limpeza da gruta de Marciana, 

confirma que o movimento de fiéis ao local aumenta por ocasião da festa de Santana. Ao ser 

questionada que a festa, de fato, é em homenagem à Senhora Santana, ela esclarece: 

 

É. Santana é, mas aí o pessoal aproveitam pra vim pagar as promessas com 
Marciana também né? Na mesma época, porque tem gente de distância, né? 
Aí não quer, faz as duas coisas, pagar promessa e assistir a missa né, aí 
espera por a missa de Senhora Santana. (Maria Alnécia, entrevista concedida 
em 06/07/09)  

 

Por outro lado, a festa é o momento em que, devido à concentração do fluxo de fiéis, 

aumenta a arrecadação monetária em termos de doações como pagamento de promessas, 

sendo que a maior parte das doações é depositada no cofre da gruta, em intenção de Marciana, 

e não da padroeira oficial. Essa arrecadação é descrita como tendo sido bastante expressiva 

por um dos entrevistados, o Sr. Chico, 50 anos:  

 

Chegou época, você pode perguntar para um senhor bem aí, Azarias, que era 
quem ia pescar [recolher o dinheiro das ofertas no cofre do cruzeiro de 
Marciana], que convidava a gente pra não ir só, pra ter testemunho. [...] Ele é 
irmão do Luiz Barreira. Mas eu ainda vi ali, todos viu, de encher que num dá 
pra você colocar mais [...]. Sabe o que é o cofrinho cheio de dinheiro que 
num dava mais pra você colocar, tinha que pescar de novo? (Sr. Chico, 
entrevista concedida em 06/06/09).  

 

O discurso do Sr. Chico, vale destacar, precisa ser compreendido à luz da vontade dos 

fiéis legitimar sua santa de devoção. Dona Sinhá, animadora da festa e responsável pela 

administração do dinheiro arrecadado, confirma que o “cofre da cruz”, como a própria 

população denomina, recebe mais doações. Ela explica que as ofertas depositadas nesse cofre 

são recolhidas regularmente, mas sem uma periodicidade rigorosa e que, nem sempre, 

sobretudo nas arrecadações da festa, é feita a separação no registro das doações de cada cofre, 

mas apresenta alguns dados de ofertas recolhidas fora do período da festa. Os números são 

modestos, mas que confirmam a maior arrecadação do “cofre da cruz”. Em junho de 2009, 

por exemplo, o “cofre da cruz” arrecadou R$ 42,45 (quarenta e dois reais e quarenta e cinco 
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centavos), enquanto o cofre da capela arrecadou R$ 15,75 (quinze reais e setenta e cinco 

centavos). Aberto novamente em fevereiro de 2010, o “cofre da cruz” rendeu R$ 222,50 

(duzentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos) contra R$ 29,00 (vinte e nove reais) do 

cofre da capela.  

Ela observa que, em certa ocasião, argumentou com o atual pároco, padre Erasmo 

Almeida27, que segundo ela não dá apoio aberto ao culto de Marciana, sobre a necessidade de 

também apoiar a “cruzinha” já que ela “recebe muita ajuda”. Padre Erasmo Almeida, por sua 

vez, confirmou que as ofertas para Marciana superam as da padroeira”, e reconhece que a 

população sub-repticiamente adora a escrava Marciana, em detrimento da padroeira oficial: 

 

Eu sinto isso, você sente, né? Acho que também pelo fato de, dessa 
propagação do cruzeiro, do povo que acredita na Marciana, eu acho que 
acaba incutindo na cabeça, psicologicamente, essa imagem da Marciana. E, 
com isso, vai desaparecendo um pouco da Santana. Fica [...] como padroeira 
a Santana, mas em termo de prática, assim, do espiritual deles, eu percebo e 
vejo que é mais para a Marciana. Mas, existe essa questão da gente poder 
lidar com a sensibilidade religiosa do povo sem querer confrontar com outra 
realidade. Então, o padre, a Igreja [...] vai lidando com a situação sem 
querer mexer. Calmamente, sem mexer, sabendo que é direcionado para 
outro lado o espiritual. (Padre Erasmo, entrevista concedida em 07/07/09, 
grifo meu).  

 

Segundo os parágrafos 1674 a 1676 do Catecismo da Igreja Católica28, as práticas da 

religiosidade popular constituem um prolongamento da vida litúrgica da Igreja, mas não a 

substituem, portanto, “devem ser organizadas, tendo em conta os tempos litúrgicos e de modo 

a harmonizarem-se com a liturgia, a dimanarem dela de algum modo e a nela introduzirem o 

povo; porque, por sua natureza, a liturgia lhes é, de longe, superior”. Desse modo, recomenda 

“discernimento pastoral” no sentido de manter e apoiar a religiosidade popular, mas também 

"purificar e corrigir o sentimento religioso subjacente a essas devoções e para fazer progredir 

no conhecimento do mistério de Cristo”, lembrando que essas práticas estão submetidas às 

normas gerais da Igreja, aos cuidados e decisões dos bispos. Cabe, portanto, a cada pároco 

exercitar esse discernimento pastoral, sem desrespeitar as orientações da Igreja. A experiência 

dos fiéis de Vila Planalto revela diferentes posturas dos párocos que têm lhes dado assistência 

                                                           
27Pe. Francisco Erasmo Bezerra de Almeira, pároco da paróquia de Nossa Senhora da Paz, Arneiroz, desde 2005. 
A paróquia de Arneiroz pertencente à Diocese de Iguatu, criada em 25 de março de 1961, que abrange 
atualmente, além de Arneiroz, os municípios de Acopiara,  Aiuaba,  Cariús, Catarina,  Cedro, Deputado Irapuan 
Pinheiro, Icó,  Iguatu, Jucás, Limoeiro do Norte, Milhã, Mombaça, Orós, Pedra Branca, Piquet Carneiro, 
Quixelô, Saboeiro e Solonópole.  
28 Disponível em:< http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p2s2cap4_16671690_po.html>,  
acesso em 20/03/2010.  

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p2s2cap4_16671690_po.html
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espiritual em relação à devoção não-canônica da escrava Marciana, e essas posturas 

interferem no ritmo do processo de invenção da tradição religiosa ligada ao culto de Santa 

Marciana.  Segundo o Sr. Luiz Barreira, os primeiros sacerdotes que trabalharam no povoado 

em formação ignoraram o culto não-canônico: “os primeiros padres que vinham celebrar aí na 

capela, eles não entravam na Gruta da Marciana”. (Sr. Luiz Barreira, entrevista concedida em 

20/07/2008). O atual pároco, Padre Erasmo Almeida, prefere não incentivar, como observa 

Dona Sinhá ao ser indagada se os padres fazem objeção ao culto não-canônico: 

 

Não. Agora, tem deles que você nota, inclusive esse padre de agora [Padre 
Erasmo], a gente nota que ele não é muito... certo? Até inclusive os trabalhos 
que a gente faz, ele acha que não é tão necessário, né? Melhorar ali o 
[cruzeiro], ele acha que não é tão necessário. (Dona Sinhá, entrevista 
concedida em 06/06/09) 

 

 Dona Sinhá, como já ressaltado, afirma já ter argumentado com padre Erasmo sobre a 

necessidade de um apoio mínimo ao culto de Marciana: “eu já esclareci pra ele, que a 

cruzinha recebe muita ajuda [doações em dinheiro dos devotos como pagamento de 

promessas], entendeu? A gente tem que arrumar ali [o cruzeiro] também [...]”. No entanto, o 

esforço não parece ter gerado mudança de postura no padre, o que é percebido pelos fiéis:  

 

Aí o padre parece que tem assim, uma certa opinião como o que existe no 
Juazeiro, porque os padre nunca quiseram que o Padre Cícero obrasse 
milagre. Teve um tempo aí, que meu pai é de Juazeiro do Norte, do Cariri, 
eles diziam que lá, de primeiro, os padre não queriam nem batizar uma 
pessoa com nome de Cícero, devido o padre Cícero obrar milagres, eles não 
queriam, os padres não queriam que o padre Cícero fosse santo, né? Aí o 
mesmo caso é aqui, parece que eles não querem que o povo se apegue com a 
Marciana. (Sr. Chico, entrevista concedida em 06/06/09)  

 

Vários depoimentos sugeriram uma queda no movimento de devotos em anos recentes 

por ocasião da festa da padroeira e alguns atribuem esse esvaziamento à falta de apoio ao 

culto a Santa Marciana:  

 

Ta mais calmo [a festa], [...] as pessoas que vem de fora assistir a missa aqui, 
quando chega aqui não vê mais nenhuma Marciana, é só a Senhora Santana, 
que era outra padroeira, e vai esmorecendo, né? [...] (Sr. Chico, entrevista 
concedida em 06/07/09).  
 
Já veio mais gente... Era encantadora, a festa [...], era uma coisa que 
acontecia, era muito badalada, era uma feira. Hoje mudou, hoje é só grana 
mesmo, o forró que vai acontecer à noite, [...] aqui mudou mesmo, em 30 
anos, mudou demais, no começo, a festa era religiosa mesmo, as coisas 



 71

mudaram [...]. Iniciou tudo isso, essa briga por causa da história de 
Marciana, a história de ela não ser canonizada e a padroeira é outra, né? No 
caso é a Santana... Então isso quebrou um pouco, entende? Não é a padroeira 
que queriam que fosse. (Paulo Lemos, entrevista concedida em 06/07/09).  

  
 

Antecessor de padre Erasmo Almeida no comando da paróquia de Arneiroz, padre 

Carlos Roberto Alencar Costa29, ao contrário, apoiava abertamente a devoção à escrava 

Marciana, de modo que, sob sua gestão, o culto ganhou impulso, como observa Maria 

Alnécia: “quando o padre Roberto envolveu-se, porque sempre dependeu do pároco, né? 

Quando o Padre Roberto envolveu-se, deu essa planta desse cruzeiro, assim chamou mais [os 

devotos]” (Maria Alnécia, entrevista concedida em 06/07/09).  

Maria Alnécia se refere à participação de padre Roberto na última reforma do cruzeiro 

de Marciana. Dona Sinhá confirma essa informação e explica a motivação do sacerdote ao 

apoiar a reforma: “Foi o Padre Roberto que deu a planta daquilo ali [a gruta] pra gente fazer e 

disse: Olha, isso aqui, o Planalto, pode ainda se tornar um ponto turístico”. 

Foi, então, com a regência de padre Roberto que se deu a culminância do processo 

que, aos poucos e por meio de ações empreendidas em diferentes tempos, transformou o que, 

nas palavras de Maria Alnécia, era “só a cruzinha, um monte de pedras, uma cruzinha bem 

pobrezinha”, na atual Gruta de Santa Marciana, fator decisivo na dinâmica de construção de 

uma tradição religiosa para a localidade, ou, em outros termos, de caracterizar o povoado 

como uma hierópolis, cujo ponto fixo é o cruzeiro. A primeira reforma, apenas quatro anos 

após a construção da capela que acabou sendo identificada como de Nossa Senhora Santana, 

foi capitaneada pelo Sr. Luiz Barreira e consistiu na substituição do antigo madeiro sustentado 

por pedras que demarcavam as devoções dos fiéis por uma cruz de alvenaria sobre uma base, 

também de alvenaria. A potência da madeira, por um lado mais próxima do signo primordial 

que evoca – o madeiro em que Cristo foi pregado – por outro lado, perecível, portanto 

transitória, e de equilíbrio precário, já não satisfaz aos interesses de uma população que se 

fixa, se estabelece, demarca um território físico e simbólico. A cruz de Marciana, que já não 

está à beira de uma “travessia”, mas no centro de um espaço urbano, de uma coletividade que 

se organiza, requer, na dinâmica desse estabelecer-se, a potência do concreto, suporte mais 

durável, fixo, estável.  

 

                                                           
29 Padre Carlos Roberto Alencar Costa ordenou-se em 13/12/1999, assumindo a Paróquia de Nossa Senhora da 
Paz, em Arneiroz, onde atuou até ser transferido, em  2005 para a paróquia de Nossa Senhora das Dores, no 
município de Senador Pompeu, Ceará.  
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Figura 6 Base do atual Cruzeiro de Marciana com a inscrição que contém dados sobre a fundação do 
povoado, 2008.  

 

Na base da cruz, foi assentado com tinta branca um texto de difícil decifração, 

principalmente pela ação do tempo, mas também pela própria característica da composição, 

com fortes marcas de oralidade, descompromissada com a ordem, a legibilidade e o rigor 

léxico e gramatical da cultura letrada. Composta pelo próprio Sr. Luiz Barreira, a inscrição 

estabelece o cruzeiro como marco zero do povoado: 

 

Planalto Santana Arneiroz Ceará - Principio de raízes e construção planta 
particular com líneas batizadas de nascente a oeste arquivada em ordem 
alfabética da fundação 06 – 10 – 1976. Feitor: Luiz Gomes de Oliveira.  
Gruta da Marciana construída em 14 – 6 – 1980 licenciada dos tempos em 
que Marciana andou muito a pé nessas terras quando escreveu cartas já moça 
refeita sempre lembrando-lo que também tinha direito o amor. Logo chegou 
ao conhecimento da patroa D. Tereza Marciana começou a sofrê-la até o dia 
final da sua morte. A escravidão negra foi introduzida no Brasil em 1550 não 
tendo os portugueses conseguido escravizar os índios para obrigá-los a 
trabalhar na lavoura resolveram utilizar os negros africanos nesta tarefa teve 
início o desumano tráfico negreiro. Os infelizes negros eram trazidos aforça 
da África e aqui vendidos como animais trabalhavam nas minas e nas 
fazendas no sol e na chuva sem descanso. A escravidão era uma vergonha 
para o Brasil por isso muitos brasileiros bondosos lutavam pela entrada dos 
escravos em 1850.  

 

 É possível identificar claramente uma estrutura narrativa em três movimentos: o 

primeiro registra a fundação do povoado propriamente dita, identificando a data (06/10/1976) 

e destacando o nome de Luiz Gomes de Oliveira (Sr. Luiz Barreira), que loteou parte das suas 

terras para a construção da capela; o segundo identifica a data de construção da Gruta de 

Marciana (14/06/1980) e apresenta resumidamente a narrativa do martírio da escrava; e o 
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terceiro, discorre sobre a prática da escravidão no Brasil que vitimou indígenas e negros 

africanos.  

 Percebe-se diversas camadas de desobediência simbólica (VICH, 2004) nessa ação 

organizada, a começar pelo investimento em confirmar e perpetuar o cruzeiro como espaço 

sagrado à revelia do não reconhecimento clerical. Mais ainda: é tecido em concreto e tinta um 

laço definitivo entre o culto à escrava Marciana e a formação do povoado, como afirma Dona 

Conceição:  

 
A história foi fundada toda em cima dela, quando começou aqui a 
comunidade que hoje já ta quase vila já foi a história de Marciana, né? Quer 
dizer que aqui já foi fundado em cima da história de Marciana, aí vem de lá 
pra cá, todo mundo que vem, que chega pra visitar, tudo é Marciana. (Dona 
Conceição. Entrevista concedida em 06/06/09) 

 

Significativamente, é nesse contexto que a tradição antes circunscrita unicamente aos 

aparatos da voz e do gesto, é confiada pela primeira vez à autoridade da escrita. Escrita em 

pedra que, diferente da movência da voz (ZUMTHOR, 1997) onde a narrativa se rende aos 

caprichos do narrador, quer fixar o significante ao menos no nível da enunciação. E o discurso 

que se tenta fixar em manuscrito sobre a base do novo cruzeiro é um protesto contra a 

escravidão e, por extensão, contra todas as formas de opressão possibilitadas por uma 

estrutura social onde as relações de poder são sistematicamente assimétricas. Discurso que 

reverte simbolicamente a cena histórica local ao colocar como protagonistas exatamente os 

sujeitos que foram sistematicamente silenciados no processo de construção daquela 

sociedade: os indígenas e os negros.  Nessa versão, atravessada pela vontade do narrador de 

registrar a própria história, a escrava marciana era ela mesma “letrada”, escrevia cartas, o que 

considerando a realidade da escravidão no Brasil como um todo e nos Inhamuns em particular 

seria improvável. Mais: escrevia cartas expressando seu “direito ao amor”.  

Finalmente, a nova cruz ganha uma cobertura de telhas e a nomenclatura de gruta, 

como explica o Sr. Luiz Barreira: “Eu fiz uma gruta e coloquei Gruta da Marciana, sabe? Essa 

gruta tinha mais ou menos, talvez, três por quatro [metros], nem recordo mais. Botei: Gruta da 

Marciana. E os milagres dos populares eu deixei fora” [Sr. Luiz Barreira, entrevista concedida 

em 20/07/08).   

Nessa transição de cruzeiro à beira da estrada para Gruta da Marciana forma-se um 

espaço sagrado privado, já que sob os cuidados e o controle daquela coletividade específica 

que passa a gerir, a partir de então, o acesso ao local, a limpeza, as coletas e, sobretudo, a 

carga simbólica que ele porta. Esse controle se exacerbou na primeira metade da década de 
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2000, período em que padre Roberto Costa esteve no comando da paróquia de Arneiroz e, 

como vimos, incentivou o culto à Santa Marciana, dando impulso à construção social de Vila 

Planalto como um centro de peregrinação. O próprio padre desenhou a planta da atual 

estrutura que consiste num telhado de amianto sustentado por colunas formando um espaço 

quadrado em torno da cruz. Cercado por um muro baixo, gradeado, lembra mais um alpendre.  

 

 

Figura 7 Vista da atual Gruta de Marciana, 2008.  

 

O acesso se dá por um portão, mantido fechado com cadeado ao longo do dia. 

Somente algumas pessoas têm cópias da chave: Dona Sinhá, dada sua posição de líder 

religiosa comunitária; Maria Alnécia, atual responsável pela limpeza do local, recebendo para 

tanto uma remuneração, segundo Dona Sinhá; e Dona Clarisse que, há mais de vinte anos, 

todas as segundas-feiras, visita a gruta, acende um maço de velas e faz orações em devoção a 

Santa Marciana. Percebe-se, então, que o espaço sagrado, antes sujeito à ação de qualquer 

passante, é cada vez mais controlado. E não poderia deixar de ser para uma coletividade que 

se organiza em torno do dispositivo religioso e nele vislumbra a possibilidade de existir 

socialmente. 

 Vale observar que o potencial do culto à Marciana como fonte de receita simbólica e 

financeira já foi percebido, em anos recentes, pelo poder municipal.  A gruta de Marciana 

consta atualmente no site do município de Arneiroz entre suas atrações turísticas e 

periodicamente, é alvo de publicização na imprensa. O poder público declara sua intenção de 

estimular o turismo religioso, como vemos nessas notícias publicadas em diferentes épocas 

nos dois principais jornais do estado:  
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‘‘Santa’’ atrai devotos em Arneiroz 
 
Uma escrava adolescente que morreu vítima de castigos e torturas, virou 
''santa popular'', no Sertão dos Inhamuns. Na localidade de Planalto, em 
Arneiroz, existe um santuário dedicado a ela que cada ano recebe mais 
devotos, principalmente durante o mês de julho durante a festa da padroeira. 
[...] O local onde a escrava foi enterrada, na Vila Planalto, às margens do 
riacho Escondido, virou ponto de romaria. Os fiéis percorrem os 12 
quilômetros da estrada de terra batida que separa o distrito da sede do 
município para pagar promessas ou pedir a intercessão de Marciana para 
alguma graça que desejam alcançar. ''Santa Marciana'', como chamam os 
devotos que aumentam a cada ano e isso pode ser constatado durante os 
festejos dedicados a ela no mesmo período da festa de Santana, a padroeira 
da comunidade - de 17 a 26 de julho. São fiéis que visitam o pequeno 
santuário de Marciana, vindos de cidades de todo o Ceará e de estados 
vizinhos. Eles acendem velas, rezam, pagam suas promessas e deixam ex-
votos (objetos ou formas do corpo humano, como prova de que conseguiram 
algo ou foram curados de alguma doença). Os devotos chamam ''Festa de 
julho do Planalto'', e segundo os moradores, é uma das maiores da região. O 
prefeito de Arneiroz, município a 460 quilômetros de Fortaleza, Ney Petrola 
(PSDB), diz que, diante da descoberta desse fato, pretende estimular a ida 
dos romeiros, melhorando as condições de acesso e estadia dos pagadores de 
promessa. ''Queremos implantar uma política de fortalecimento do turismo 
no município, inclusive o turismo religioso'', diz o prefeito, que promete 
também criar a função do guia turístico na região do Planalto, para contar a 
história da escrava mártir. (Jornal O Povo, 02/04/ 2005)  
 

Gruta de escrava morta no século XVIII vira ponto turístico 
 
O monumento das Marcianas, dedicado a uma escrava que no século XVIII 
serviu a família Feitosa, tem se tornado uma atração turística em Arneiroz, a 
460 quilômetros de Fortaleza, na região dos Inhamuns. Toda a 
movimentação em torno da gruta onde o monumento está edificado, o sítio 
Planalto, a 12 quilômetros da sede do município, é por conta da fama de 
Marciana, uma escrava que viveu por volta do ano de 1800 e que estaria 
fazendo milagres. O local vem recebendo visitas de várias pessoas que 
afirmam terem sido curadas. Objetos são deixados na gruta em 
reconhecimento as graças alcançadas. 
(Jornal O Povo, 23/05/2009) 

 

Outra ação recente empreendida pelo poder público para estimular a consolidação de 

Vila Planalto como uma hierópolis e ampliar seu poder de atração de peregrinos foi a criação, 

em 2009, pela prefeitura de Arneiroz, da “Caminhada da Fé”. Programada para acontecer no 

último dia e ponto culminante da Festa de Santana, o evento consiste na concentração de fiéis 

na praça da matriz, em Arneiroz, de onde saem em caminhada até Vila Planalto. Embora 

situado no contexto da festa de Santana, o evento foi divulgado na imprensa como uma 

romaria em homenagem à Santa Marciana, como vemos nessa notícia: 
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“Fiéis fazem romaria em Arneiroz” 

Quase mil pessoas participaram, no último sábado, em Arneiroz (a 389 
quilômetros de Fortaleza), da Primeira Caminhada em Louvor à Marciana. 
Ela é tida como santa e estaria realizando milagres. A caminhada foi 
organizada pela Prefeitura, na intenção de reunir os fiéis que anualmente 
visitavam o túmulo da escrava e incluir Arneiroz no calendário das romarias 
do Ceará.  
O vendedor ambulante José Alves da Silva, 45, viajou de São Paulo com 
toda a família para participar da caminhada e agradecer a cura de uma 
doença da esposa. “Há seis meses que íamos de médico para médico 
tentando cura para minha esposa, que teve problema no parto. Meu filho foi 
desenganado”, conta. José diz ter feito a promessa após ler matéria sobre a 
escrava publicada no O POVO, em maio de 2009. 
 O historiador e chefe de gabinete da prefeitura de Arneiroz, Paz Loureiro, 
conta que Marciana era escrava da família Feitosa, tradicional na região, e 
teria sido punida pela patroa, que tinha ciúme do marido. “Ela foi morta 
pendurada de cabeça para baixo em um pé de Juazeiro, com um sapo 
amarrado junto ao corpo”. O túmulo dela fica no distrito de Vila Planalto, 
local que virou uma espécie de santuário. (O Povo, de 28/07/09) 

 
  

Isso confirma que a construção social de Vila Planalto como uma hierópolis é um 

processo em decurso e que, a partir dessa adesão do poder público e a conseqüente 

possibilidade de acionar novas formas de difusão com maior poder de alcance, como a mídia 

impressa (Vide o fato, destacado na notícia, do romeiro José Alves da Silva, residente em São 

Paulo que fez a promessa a Santa Marciana após conhecê-la por meio da matéria publicada no 

jornal) pode passar por profundas transformações.  

 Importa ressaltar que, como vimos, a visibilidade do culto a Marciana até ser 

percebido e incentivado pelo poder municipal, foi sendo construída ao longo de décadas, 

paulatinamente, por meio da narrativa transmitida de geração a geração oralmente e em 

práticas devocionais e, como analisaremos a seguir, ganhou impulso a partir da década de 

1980, quando a difusão do culto foi articulada em suportes mecânico-eletrônicos e impressos.  

 
2.3 Marcianas em ondas sonoras, fita magnética e papel 
 

A partir da década de 1980, a construção de Marciana como santa local ganha novas 

nuances com a intervenção de alguns sujeitos que se mobilizam para registrar a narrativa do 

martírio da escrava e sua fama de milagreira  em suportes e mecânico-eletrônicos e impressos. 

Nesse processo surgem uma canção gravada em estúdio e executada em programa de rádio, 

um cordel, um folheto e a peça teatral a Vida de Marciana. Essa última será tratada em 

particular no terceiro capítulo, o que se justifica pela sua própria característica de prática 
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cerimonial que a difere substancialmente dos demais suportes que descreverei e analisarei a 

seguir, além do  fato de, ao longo do tempo ter permanecido e até se fortalecido no seu papel 

na transmissão dessa memória social para as novas gerações.  

Trata-se aqui, como observa Connerton (1999) da transição de uma cultura oral para 

uma cultura escrita, em outros termos, de uma transição de práticas de incorporação para 

práticas de inscrição. Segundo ele, as práticas de inscrição introduzem possibilidades 

narrativas que vão alterar profundamente o próprio modo de articulação das memórias de uma 

cultura, ou seja, gera-se uma nova “economia da memória”.  Isso porque, nas culturas orais, a 

maior parte da recordação formal dos acontecimentos ocorre na forma de performances 

recitadas repetidamente pelos guardiões da memória. Estas declarações performativas, em 

geral, têm de ser emitidas de forma estandardizada, para facilitar sua memorização e repetição 

por gerações sucessivas. Daí o investimento no ritmo da poesia oral, já que esse, por requerer 

a cooperação de toda uma série de reflexos motores corporais, facilita a memorização. Por 

outro lado, o ritmo impõe limites à disposição verbal daquilo que pode ser dito e pensado. A 

escrita, segundo o autor, derruba essas limitações, pois os enunciados já não precisam ser 

memorizados, uma vez que passam a existir como artefatos que podem ser consultados 

quando necessário. Isso liberta uma sociedade do constrangimento da construção e 

preservação de sistemas mnemônicos. Essas energias mentais libertadas, por sua vez, podem 

ser investidas “na produção de enunciados não familiares e o pensamento de idéias originais. 

Assim, o conteúdo da memória comunal passa a estar mais sujeito a uma crítica sistemática, 

processo que ele chama de ceticismo (CONNERTON, 1999, p. 88).   

É claro que isso precisa ser problematizado, destacando-se que a construção de 

práticas de inscrição para transmissão das memórias de uma cultura não se dá de forma 

unívoca, ao contrário, como já destaquei no capítulo anterior, se processa “em meio a disputas 

de poder sobre quem diz o que, e quem está representando quem” (BHABHA, 2005, p. 20). 

Cabe, então, indagar: na construção de práticas de inscrição, que meios são acionados? Quem 

detém o controle desses meios? Que lugar esses sujeitos ocupam na sociedade em que atuam 

e, conseqüentemente, que interesses suportam?  

 No caso específico da sociedade que constrói e articula sentidos a partir do culto à 

escrava Marciana, como vimos até aqui, a permanência e prevalência da oralidade ocorre num 

contexto em que os sujeitos que protagonizam essa construção e articulação foram, ao longo 

do tempo, sistematicamente submetidos a relações de dominação econômica, política e 

cultural. É, portanto, a partir do lugar de subalternos que buscam enunciar-se, de modo que 

suas falas não apenas não têm o mesmo peso simbólico que as dos setores dominantes, mas 
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também não são articuladas com os mesmos aparatos  dado seu  acesso restrito a mecanismos 

que possibilitem a ampliação de suas possibilidades comunicativas. É significativo que a 

hegemonia dos Feitosa tenha sido construída, desde seus primórdios ainda no período 

Colonial, como destaquei no capítulo anterior, também com práticas de incorporação, mas 

com o contributo decisivo de práticas de inscrição que registraram, fixaram seus domínios 

materiais (cartas de sesmarias, inventários de patrimônio, registros de compra e venda etc.) e 

simbólicos (genealogias e outras publicações). Quanto aos setores subalternos dessa mesma 

sociedade, o contributo das práticas de inscrição em suas estratégias de enunciação e auto-

definição cultural é evidentemente mais restrito, já que são sujeitos historicamente alijados em 

grande parte da educação formal, ou seja, da letra e recursos a ela associados.  

Que aspectos do contexto da década de 1980, então, possibilitaram a deflagração do 

processo de inserção de práticas de inscrição na dinâmica de construção social do culto à 

Marciana? Sabendo que o rádio e os folhetos impressos são os suportes acionados nesse 

processo, apresento e analiso a seguir cada um deles, buscando situá-los nos contextos que 

viabilizaram sua emersão e investigando como a narrativa e a imagem da escrava são erigidas 

nesses novos registros e que repercussões estão implícitas nessa articulação. Ao apresentá-los, 

descreverei também o próprio fluxo de informações que me conduziu a eles. Acredito que 

essa descrição oferece elementos que ajudam a elucidar as apropriações que os sujeitos de 

Vila Planalto têm feito desses suportes e o lugar que eles atualmente ocupam na rede de 

difusão do culto à Marciana.  

 

2.3.1 A “visita do Sol”: Marciana nos versos do violeiro 

 

“Seu Edilberto, tem a cantiga”, sentencia dona Inês, 57 anos, que juntamente com o 

marido, Seu Neri, 64 anos, administra um dos dois hotéis de Arneiroz. Dona Mocinha, sua 

vizinha de frente, acompanha-a no bordado. Olhando aquelas senhoras tecendo tramas de 

linha e vida, imagino que aquelas tardes fiadas em crochê, pontos de cruz (especialidade de 

dona Inês) e divagações sobre as ocorrências comuns do dia, o desmantelo do mundo, a vida 

pelos olhos da cara, sentadas em cadeiras de balanço na calçada do hotel, devem mesmo ser 

um hábito sedimentado.  “Tem a cantiga da Marciana”, repete dona Inês. “Ela sabe. Cante aí, 

Mocinha”. Dona Mocinha se ri, encabulada, mas já espichando a espinha para aliviar o 

diafragma. “Só sei um pedaço”, adverte. “Tem nada não, dona Mocinha”, incentivo.  

 Após uma breve pausa, sem jamais suspender a vista, nem interromper o trabalho 

manual, Dona Mocinha desata sua voz. E ali, num instante, naquela tarde quente de sábado, 
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19 de julho de 2008, uma parte da canção de Marciana se materializou na voz de Dona 

Mocinha. Era a primeira vez que a escutava assim, puxada da memória de um morador do 

lugar.  

 Conheci a Canção de Marciana (ANEXO B) já em minha primeira visita à Vila 

Planalto, em julho de 2006, por intermédio de Ivanildo Sales, mas foi somente na minha 

segunda viagem de campo, quando já tinha adquirido mais confiança, que ele me apresentou a 

única cópia de que dispunha da canção, em fita cassete sob a promessa de que eu 

providenciaria uma cópia para ele em cd, o que de fato fiz. Segundo me esclareceram ele e 

Dona Sinhá, a canção resultou da iniciativa de uma professora chamada Fátima Correia, 

natural do município de Aiuaba, que trabalhou em Vila Planalto por certo tempo na década de 

1980 e, tendo se encantado com a narrativa da escrava santa, encomendou a canção ao 

repentista Lourival Pereira. A peça foi gravada em estúdio em Tauá, pelo violeiro Geovani 

Coelho que, na época, apresentava um programa na rádio Cultura de Tauá e hoje apresenta o 

programa “Violeiros da Difusora”, que vai ao ar diariamente das 4:30h às 5:00h na Rádio 

Difusora dos Inhamuns 1.100 KHZ. 

 Mais do que uma iniciativa particular isolada, a ação capitaneada pela professora 

Fátima Correa é um exemplo de como o contexto – década de 1980 – no qual já se achava 

consolidada a indústria cultural no Brasil30 estimulou os setores populares a buscarem novas 

formas de difusão de suas práticas culturais, como observa Oliveira (2007): 

 
                                                           
30 A incipiência da indústria cultural brasileira até os anos 1970, defendida por Renato Ortiz (1988), é retomada e 
discutida por Oliveira (2007) a partir da trajetória do rádio. Oliveira destaca que “até 1935, o rádio se organizava 
em termos não comerciais, as emissoras eram constituídas através de sociedades e clubes e a programação 
guardava um tom erudito e lítero-musical. Após esse período, a legislação radiofônica de 1932, é que o Estado 
concebe o direito de utilizar-se 10% da programação em publicidade. A partir de então, o rádio se desenvolverá 
em termos comerciais. Embora o rádio apresente um significativo desenvolvimento em termos comerciais, 
principalmente após 1952, quando a utilização da publicidade é concedida em 20%, nesse período ainda percebe-
se a incipiência deste âmbito na indústria cultural, principalmente quando se analisa o projeto que o Estado Novo 
instituiu para esse meio e o modo como o realizou. A projeção de que o Estado Novo promoveria a unificação do 
serviço de rádio a nível nacional com fins educativos, era limitada diante das reais condições em que se 
encontrava a estrutura política e econômica do Brasil. [...] Em termos gerais, a indústria cultural caracterizava-se 
pela sua incipiência e fragilidade. No campo radiofônico o que demonstra essa fragilidade é que em 1962 existia 
6,6 aparelhos de rádio para cada 100 habitantes” (OLIVEIRA, 2005, p. 40-42). Em 1970, segundo Ortriwano 
(1985) “o rádio atingia 58,91% do total de domicílios então existentes, [...] sendo que para a região urbana a 
porcentagem chegava a 71,62 e, para a rural, a 28,38. Em 1980, o índice de domicílios com rádio subiu para 
75,75% no total, ficando em 72,08% na região urbana e em 27,92% na rural. O índice total elevou-se em 
16,84%, mas a distribuição entre as regiões urbanas e rurais não acusou grandes alterações” (Ortriwano, 1985, p. 
45). Essa expansão quantitativa foi acompanhada de mudanças na programação das emissoras comerciais na qual 
“a tendência à especialização mostrou-se cada vez maior. As emissoras passaram a identificar-se com 
determinadas faixas sócio-econômico-culturais, procurando dirigir-se a elas e buscando sua linguagem nos 
próprios padrões das classes que desejavam atingir. Com o aumento da potência das emissoras pequenas e a 
criação de muitas novas, surge uma segunda etapa do processo de especialização: as grandes emissoras tentam 
ganhar os diversos segmentos de público, mantendo programas que atinjam diferentes faixas, em diferentes 
horários” (ORTRIWANO, 1985, p. 24). A 
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 buscar a publicidade de suas criações, sempre esteve no seio das 
organizações desses grupos que desejavam ser vistos e apreciados ou 
reconhecidos. Essa intenção tornou-se maior à medida que a sociedade 
moderna ampliou os canais de publicização das ações e práticas 
socioculturais. (OLIVEIRA, 2005, p. 39) 

 

A Rádio Cultura dos Inhamuns, primeira estação de radiodifusão sonora da região, 

iniciou suas transmissões em caráter experimental no dia 28 de novembro de 1980, ou seja, 

apenas alguns meses após a criação da Gruta de Marciana. Um mês depois, em 28 de 

dezembro de 1980, ocorreu a inauguração oficial da rádio.  

Programas de violeiros como o de Geovani Coelho, explica Carvalho (2005) 

“alcançam repercussão num momento em que a interiorização do rádio é um processo de 

largo alcance e fundas implicações políticas”31 (CARVALHO, 2005, p. 61). Esses programas 

que se alastraram por todos os Estados nordestinos, se constituem num importante canal de 

expressão dos setores populares na medida em que “inserem avisos de viagens, estados de 

saúde, festas, transferências de dinheiro, que cumprem uma função de comunicação ágil onde 

as ligações são difíceis ou precárias” (CARVALHO, 2005,p. 64).  

Ao longo da pesquisa de campo, a canção foi o suporte mais evocado como via de 

acesso à história de Marciana. Em Arneiroz, além de Dona Inês e Dona Mocinha, a canção me 

foi mencionada por Dona Isaura, enquanto areava as panelas na cozinha do hotel de Seu Neri, 

onde prestava serviços por ocasião de minha segunda visita a Arneiroz. De início, Dona 

Isaura rechaçou, sorrindo, meu convite para testemunhar sobre santa Marciana, alegando que 

“isso aí é com os antigos, as pessoas mais velhas daqui. Eu não sei de nada não”. Mas, após 

uma pausa em que se ouvia apenas o ruído da água escorrendo e o arranhado da palha de aço 

sobre o metal, ela acrescentou: “Só sei que ela sofreu muito”, e logo fez referência à canção, 

da qual cantou um trecho.  

Em Vila Planalto, da mesma forma, várias pessoas fizeram espontaneamente 

referências à canção, como mostra esse trecho do depoimento de Dona Tunica, no qual ela 

evoca a força da canção como testemunho da fé em Marciana:  

 

Muita gente aqui já fez prece por ela [Marciana], Ave Maria, tenho muita fé, 
sou católica e tenho muita fé, o milagre dela, ela sofreu muito, muito, muito. 
A história dela tem até uma canção. [...] quando ela começou a sair era 
gravada, tinha um cantor em Tauá, sempre ele cantava, as pessoas pediam 

                                                           
31 No Brasil, “a concessão de canais de rádio compete ao presidente da República com a aprovação do Congresso 
Nacional. A política de concessão tem se caracterizado como uma política clientelista, na qual os meios de 
comunicação transformaram-se em instrumentos de barganha política. Um exemplo dessa situação é que a 
maioria das concessões encontram-se em mãos de políticos e empresários” (Oliveira, 2007, p. 58).  
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pra cantar a canção da Marciana, mas hoje num tem não. (Dona túnica, 
entrevista concedida em 06/06/2009).  

 
  
 Os depoimentos indicam que a canção teve freqüente execução no programa de rádio 

de Geovani Coelho, na rádio Cultura de Tauá, o que possibilitou a memorização dos versos:  

 
A canção? Conheço muito. Foi muito divulgada aqui no planalto. Essa 
canção foi uma moça que morou aqui, ela era professora. Fátima Correia. 
Morou aqui uns tempos, né? Professora, e aí achava bonita aquela história, 
foi a Tauá e mandou Geovani Coelho fazer uma canção. Ela deu os dados e 
tal e ele fez a canção. Ele fazia programa na rádio e cantava. Na rádio de 
Tauá. [...] Eu sei até a toada da canção, eu não sei assim, pé a pé, mas sei 
assim alguma coisa da canção. [E cantando] “Do maranhão, da Bahia / 
chega gente todo dia / pra visitar a capela... [Puxa pela memória] Sem comer 
e sem beber / ali ficou Marciana / tendo por visita o sol / e por resistência a 
semana / se alimentava das ervas / conversava com as trevas / aonde a 
solidão mora / e toda a noite ela ia / comer as sobras que tinha / que as outras 
jogavam fora. [E voltando a falar] Diz que os outros jogavam a comida e ela 
lá comia. (Dona Sinhá, entrevista concedida em 06/06/2009).  
 

Nessa época, a rádio de Tauá, quando o menino fez a canção... como é o 
nome dele meu Deus? Eu acho que não lembro agora, não sei o quê Coelho, 
lá, que fez a canção. Ah, ela foi muito aceita. Saía muito na rádio, o povo 
fazia promessa pra botar a canção. Aqui na região ave-maria, é muito 
conhecida. (Conceição, entrevista concedida em 06/06/2009).  
 

 
 Outro depoimento, de Maria Alnécia, confirma que a iniciativa da professora Fátima 

Coelho e o sucesso da canção de Marciana foram embalados pelo próprio contexto da 

radiodifusão na região dos Inhamuns, na época, que ganhava impulso com a atuação da Rádio 

Cultura e o recentemente criado programa de Geovani Coelho: “na época da canção era a 

época em que Geovani tava chegando na Rádio Cultura e aí era a época que a rádio também 

tava em fase de assim, como é que a gente diz, de desenvolvimento, né?  Tava chegando 

também, tudo juntava uma coisa com a outra aí...” (Maria Alnécia, entrevista concedida em 

07/06/2009). 

Isso confirma que a necessidade e a vontade da população de difundir suas práticas 

culturais encontraram um contexto que favoreceu o uso de mídias eletrônicas, no caso, o 

rádio. Mas, seguindo a própria dinâmica característica do rádio como meio de comunicação 

de massa, a canção teve seu apogeu, seguido de um declínio até deixar de ser executada, como 

vemos na continuidade da fala de Maria Alnécia: 
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Mas, aí fazer como diz a história, até o próprio Geovani Coelho, que foi 
quem gravou, ele deixou de apresentar programa, porque na época era 
muito pedida, né? Meu pai mesmo pedia porque achava bom, que escutava. 
Mas, agora, Geovani deixou de trabalhar na rádio, aqui tudo é a época. 
(Maria Alnécia, entrevista concedida em 07/06/2009).  

 

As falas dos sujeitos entrevistados nos mostram que a canção de fato teve uma 

importante repercussão na dinâmica de preservação e difusão da fé em santa Marciana. Hoje, 

ela está no fundo da memória. Como vimos, exige um esforço de quem se dispõe a evocá-la e, 

quase sempre, só consegue lembrar alguns trechos.  

Na ocasião em que me mostrou a canção, Ivanildo Sales dispunha de uma única fita 

cassete com a gravação que guardava com muito cuidado para usar nas apresentações da peça 

A Vida de Marciana, de sua autoria. Como não tinha aparelho de som, tivemos de percorrer 

algumas casas da vila até encontrar um disponível.  

Acompanhada de uma viola, a voz de Geovani Coelho desfia uma peça característica 

da tradicional cantoria (história contada em versos) nordestina com o frescor e “a agilidade do 

improviso, a musicalidade da rima, a camisa de força da métrica, o forte sotaque nordestino, a 

voz anasalada da herança medieval” (CARVALHO, 2005, p. 69). A métrica e as rimas 

seguem um esquema rigoroso. São ao todo seis décimas – estrofes de dez versos de sete 

sílabas – forma poética muito usada pelos repentistas. Todas as estrofes seguem a mesma 

estrutura. O primeiro e o terceiro verso são livres. As rimas, “recurso para consolidar o ritmo 

e facilitar a memorização” (MAPURUNGA, 2005, p. 25), aparecem da seguinte forma: o 

segundo verso rima com o quarto; o quinto verso rima com o sexto; o sétimo verso rima com 

o décimo; e o oitavo verso rima com o nono. O resultado dessa estrutura rígida é uma notável 

harmonia de conjunto, que torna a peça fácil de ser memorizada.  

A primeira estrofe, seguindo uma tradição da poesia popular é uma evocação, na qual 

o poeta desloca “para uma figura religiosa a tarefa que caberia às musas” (CARVALHO, 

1994, p. 102). No caso, Lourival Pereira, após declarar sua condição de poeta popular, “porta 

voz e autor de um texto que antes tinha sido elaborado coletivamente” (CARVALHO, 1994, 

p. 74), que canta as dores e alegrias humanas, invoca a permissão de Nossa Senhora para 

narrar a história da santa: 

 

Eu já escrevi poema  
De tristeza e de paixão 
Saudade, melancolia,  
Desgosto e separação. 
Tristeza e felicidade 
Melancolia e saudade 
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Escrevo toda semana.  
Eu peço a Nossa Senhora 
Para escrever agora 
Os milagres de Marciana. 

 
 As cinco estrofes seguintes tecem uma hagiografia da santa. A segunda estrofe da 

canção apresenta a personagem Marciana, destacando sua orfandade e sua condição servil, 

vítima de maus tratos e preconceito: 

 

Quatorze anos de idade 
Tinha essa criatura 
Mas os seus queridos pais 
Jaziam na sepultura. 
Foi por Tereza criada 
Servindo de empregada 
Maltratada e sem valor. 
Além desse preconceito 
Ainda não tinha o direito 
De arranjar um amor.  

 
 A terceira e quarta estrofes enfatizam o martírio da personagem. A terceira evoca as 

razões do castigo injusto: 

 

Com duas léguas distante 
Marciana, um certo dia 
Arranjou um namorado 
A quem ela mais queria. 
Mas quando aquilo espalhou-se 
Felicidade acabou-se 
A pobre foi torturada. 
Daqueles cruéis cristãos  
Atada de pés e mãos 
Foi ao deserto levada.    

 
 A quarta estrofe detalha o lento martírio e humilhação que, tendo sido provocados por 

um castigo injusto, se constituem na substância que dá fundamento à canonização espontânea:  

 

Sem comer e sem beber 
Ali ficou Marciana 
Tendo por visita o Sol 
E por resistência a semana. 
Se alimentava das ervas 
Conversava com as trevas 
Aonde a solidão mora. 
E todo dia ela vinha 
Comer as sobras que tinha 
Que os outros jogavam fora.  
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 Na fita cassete disponibilizada por  Ivanildo Sales, o sétimo verso dessa estrofe tinha 

sido apagado possivelmente por um acidente no manuseio do gravador. Numa de minhas 

visitas, Dona Pazinha, mãe de Ivanildo Sales, tomou meu caderno de campo, na página onde 

eu havia transcrito a letra da canção, e conferiu verso por verso o que estava assentado no 

manuscrito com sua memória. Primeiro cantarolava baixinho o que sabia de cor, depois descia 

a vista até o papel a ver se estava certo. E foi assim, na correnteza sempre calma do gesto de 

Dona Paizinha que o sétimo verso emergiu: “Lembrei, Edilberto! [E me devolvendo o 

caderno] Anote aí: aonde a solidão mora”. Esse episódio simples é um claro indicativo da 

força dessa canção no processo de construção social do culto a Marciana e da hagiografia 

informal da escrava.   

A duas últimas estrofes narram a morte gloriosa da personagem que resulta em sua 

santificação. A morte, mais que uma conseqüência natural do sofrimento, surge como uma 

dádiva. É Deus que vem visitá-la e recebê-la diretamente em seus braços, acolhendo-a e 

fazendo dela mais uma iluminada em seu panteão:  

 

Quando não andava mais 
Pela fome que sentia 
Pediu a Deus que lhe desse 
A morte naquele dia. 
Deus atendeu seu pedido 
Naquele bosque escondido 
Onde não tinha ninguém. 
Deus veio visitar ela 
E pela humildade dela 
Fez dela santa também.  

 
 A estrofe final traz a narrativa para o presente, confirmando o destino glorioso da 

personagem, que se tornou santa, bem como seu poder de operar milagres. Enfatiza ainda o 

alcance do culto à Marciana que atrai devotos de diversas partes do Nordeste. 

 

Hoje aonde ela morreu 
Tem um cruzeiro perfeito 
Ninguém calcula os milagres 
Que Marciana tem feito.  
Do Maranhão, da Bahia, 
Chega gente todo dia 
Pra visitar a capela.  
Com os seus milagres santos 
Só Jesus saberá quantos 
Foram curados por ela.  
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 Os Feitosa não são mencionados diretamente na letra da canção. A “algoz” de 

Marciana é citada apenas pelo primeiro nome, Tereza, o que nos remete à observação de 

Connerton (1989) sobre o fato de que, na transição das práticas de incorporação para as 

práticas de inscrição, a memória comunal fica sujeita reelaborações  e críticas sistemáticas.

 Apesar da ocultação do sobrenome Feitosa a canção apresenta uma notável fidelidade 

à narrativa oral. Parece ter havido um cuidado por parte da principal articuladora da 

construção dessa prática de inscrição, a citada professora Fátima Coelho, em reproduzir a 

narrativa coletada na própria Vila Planalto, na convivência com a população e com o interesse 

centrado na difusão da narrativa em si.  

  

2.3.2 Uma “escrava bacana’ e de “grande pureza” nos versos do cordelista 

 

 Na mesma ocasião em que me apresentou a fita cassete com a gravação da Canção de 

Marciana, Ivanildo Sales mexeu nos seus guardados e me ofereceu sua também única cópia de 

um cordel, intitulado “A Santa dos Inhamuns: Marciana, festejada na Vila Planalto” (ANEXO 

C), de autoria do poeta cordelista Edison Massilon Mathias, do município de Tauá, vizinho a 

Arneiroz.   

Trata-se de um folheto de oito páginas do tamanho correspondente a um quarto de 

folha de ofício, datilografado, com correções feitas a caneta e várias propagandas de 

comércios e profissionais liberais locais (açougue, escritório de contabilidade, posto de venda 

de combustível, churrascaria, armarinho, consultório de cirurgião dentista) coladas ou 

manuscritas ao pé da capa, das páginas internas, e em toda a última página e copiado em 

Xerox comum. Não tem data, mas a inserção de propagandas políticas ao pé das páginas 4 e 6 

indicam que o original foi composto em contexto de eleições municipais. Na página 4 há uma 

menção à vereadora Williana, seguido do número 33.555 e, logo abaixo, manuscrito a caneta: 

“Prefeito Antônio Tonico saúda a Sra. Santana Planalto”. Já na página 6 foram datilografados 

o nome, o número e o slogan de outro candidato a prefeito: “João da Luz – (33) Vice: 

Bartolomeu – “O povo em primeiro lugar”. Considerando que Antônio Tonico (Antônio 

Nunes de Souza) foi vencedor nas eleições municipais de 1988, é possível inferir que o 

folheto foi composto e circulou naquele ano, no contexto da campanha eleitoral, em Tauá.  

Na página 2 há uma menção a Joaquim de Castro Feitosa, conhecido como “Dr. 

Feitosinha”, agrônomo com diversos trabalhos publicados e membro efetivo da Sociedade 

Cearense de Geografia e História, criador do Museu Regional dos Inhamuns que, desde 1993, 
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funciona na antiga Casa de Intendência, edificação de 1903 onde já funcionou a Cadeia 

Pública e a Câmara dos Vereadores de Tauá.  

O poema foi organizado em doze estrofes de sete versos, sendo que o segundo, o 

quarto e o sétimo rimam entre si, e o quinto verso rima com o sexto. As duas primeiras 

estrofes apresentam o cenário, sertão dos Inhamuns, destacando o distrito de Planalto e, assim, 

reforçando o vínculo entre a localidade e o culto à Marciana, que também é apresentada já 

martirizada, com destaque para as virtudes da beleza (sexto verso da primeira estrofe) e 

retidão de caráter (sétimo verso da segunda estrofe):  

 

Nos sertões dos Inhamuns 
HOJE A PLANALTO32 ordeira 
houve um triste caso 
na família brasileira 
a morte de MARCIANA 
UMA BELA ESCRAVA bacana 
sofreu cruel dor certeira! 
 
Naquela zona altaneira 
a escrava foi amarrada 
no tronco de uma árvore 
e, foi, ali desprezada 
a pobrezinha MARCIANA 
jamais foi leviana 
para ser cruxificada! 

 
 
 A terceira e quarta estrofes apresentam a motivação do martírio, numa versão 

completamente distinta da tradição oral. Aqui, Marciana é alvo do desejo do patrão e recebe 

castigo por causa dos ciúmes da patroa que descobre o sentimento reprimido do marido por 

meio da delação de um escravo:  

 
Bem perto de ARNEIROZ 
FOI O FATO ACONTECIDO 
ONDE HOUVE A TIRANIA 
NAQUELE LOCAL PERDIDO 
O TAL RICÃO FAZENDEIRO 
TINHA SEU GADO E DINHEIRO 
QUERIA O DESEJO ACOLHIDO! 
 
A esposa do maldito 
DA PAIXÃO TEVE CIÊNCIA 
ATRAVÉS DE OUTRO ESCRAVO 
UM DELATOR SEM CLEMÊNCIA 
A FAZENDEIRA ORGULHOSA 
sem temor, sendo maldosa 

                                                           
32 Os trechos em caixa alta constam dessa forma no original.  
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DO GRILHÃO FEZ SUA PENDÊNCIA 
 
  

Essa inversão remete a valores que não estão presentes na narrativa original, na qual 

Marciana é senhora de seu desejo e age para satisfazê-lo. No cordel ela é alvo do assédio do 

patrão, mas mantém a virtude, já que “jamais foi leviana” (sexto verso da segunda estrofe) e 

“não cedeu ao patrão” (terceiro verso da décima primeira estrofe).  Ou seja, a morte da 

escrava, que na tradição oral resulta da desobediência, da afirmação de sua autonomia pela via 

da sexualidade, fica associada no cordel ao exercício de uma virtude cristã: a castidade, que o 

cordelista confirma na penúltima estrofe, ao versar que “hoje o povo se ufana / de sua 

[Marciana] grande pureza”.  

Observe-se ainda que, na tradição oral, a ação da patroa sobre Marciana não é 

justificada moralmente. Ao proibir o romance de Marciana com outro escravo e, na seqüência, 

punir severamente a desobediência da escrava, Tereza Feitosa apenas exerce o poder que lhe é 

conferido pela ordem social escravocrata. No cordel, a ação da patroa é motivada pelos 

ciúmes e por traços de caráter que nada tem a ver com sua condição social: “A 

FAZENDEIRA ORGULHOSA / sem temor, sendo maldosa / DO GRILHÃO FEZ SUA 

PENDÊNCIA” (quinto ao sétimo versos da quarta estrofe). Já o marido, pivô do castigo 

impingido à escrava, é também é apresentado como um homem pervertido, no caso, pelo 

poder e pelo desejo sexual desenfreado: “O TAL RICÃO FAZENDEIRO / TINHA SEU 

GADO E DINHEIRO / QUERIA O DESEJO ACOLHIDO!” (quinto ao sétimo versos da 

terceira estrofe). Marciana, assim, é vitimada muito mais pela perversão moral dos seus 

senhores do que pela sua posição social de mando. E, se na tradição a santificação da escrava 

é pura operação da misericórdia de Deus afetado unicamente pelo sofrimento a que ela foi 

submetida, na versão do cordel a santificação é uma recompensa pelo sofrimento, mas 

também pela preservação da pureza. Os patrões, por sua vez, cujo destino não é mencionado 

na tradição oral, aqui são condenados ao inferno, pela maldade que fizeram à escrava, mas 

também por seus vícios:    

Hoje na vila Planalto 
Marciana é venerada 
tem a fé, até promessa 
com muito amor é lembrada! 
Tem um nicho de oração 
Onde há missa e devoção 
à escrava dedicada! 
 
Morreu na mata amarrada 
de fome e sede cruciante 
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as vezes um caçador 
tendo o coração clamante 
dava à pobre da escrava 
um golinho de sua água 
sendo um alívio um calmante! 
 
Deve ter sido terrível  
a morte da pobre escrava 
vítima da crueldade 
que com ela não contava! 
mas, DEUS é Pai amoroso 
no destino doloroso 
hoje é Santa a doce escrava! 
 
Dizem que obra milagres 
quem a ela recorrer 
é a crença junto a dor 
quando vem o padecer! 
a patroa e o patrão 
os cruéis da escravidão 
têm no inferno, o seu viver! 
 
No local onde foi abandonada 
nasceu ali uma fonte 
uma árvore dando sombra 
todo dia no horizonte 
seja ao nascer do dia 
ou também ao entardecer 
vem a prece, lá dum monte! 
 
Foi vítima do preconceito 
da grande perseguição  
do seu maldito patrão 
e do orgulho da patroa 
MARCIANA – vitimada 
por ser escrava amada 
pra ser amante do patrão! 

 
Fica contada a estória 
da escrava MARCIANA 
que não cedeu ao patrão 
hoje o povo se ufana 
de sua grande pureza 
e, na Vila tem beleza 
ao lembrar de MARCIANA 
 
Termino aqui o meu verso 
de poeta popular 
ao me lembrar de JESUS 
cruxificado na cruz 
fazendo MARIA chorar! 
A fé remove montanha 
é feliz quem lhe ama 
sem temer, sem lamentar! 
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Sabemos que essa transição de uma tradição oral para a escrita é um processo 

complexo, no qual o escrito preserva marcas da oralidade que o gerou, mas também recompõe 

o motivo narrado. Os cordéis, suportes escritos, são contudo em sua origem e destino 

inseparáveis da voz, já que narram motivos que, há séculos, povoam o imaginário narrativo 

como os romances de amor, os contos maravilhosos, as diabruras e peripécias de antiheróis, as 

histórias exemplares de santos e outros folhetos de inspiração religiosa (MAPURUNGA, 

2005, p. 13) e, como floresceram numa sociedade européia onde a maioria era analfabeta e 

“alguns poucos que sabiam ler, liam para muitos que não sabiam”, cuidava-se “para que as 

palavras fluíssem sonoras, que evocassem imagens e que fossem assimiladas sem atropelos e 

sem grandes exercícios cerebrais” (MAPURUNGA, 2005, p. 23-24). Esse repertório, em 

forma e fundo, é o capital simbólico que o cordelista Edison Massilon Mathias acionou para 

compor sua versão sob encomenda da vida de Santa Marciana. Assim, o cordel “A Santa dos 

Inhamuns: Marciana, festejada na Vila Planalto”, seguindo uma tradição narrativa, recompõe 

o motivo central, adaptando-o a um formato de história exemplar de santo.  

 Diferente da canção, da qual encontrei fortes indícios de sua repercussão tanto em Vila 

Planalto quanto em Arneiroz, o cordel jamais foi mencionado por nenhum dos entrevistados, a 

exceção de Ivanildo. Apesar da presença de vários anunciantes, todos circunscritos ao 

município de Tauá, a publicação e provável distribuição do folheto não parece ter sido perene 

como mecanismo de difusão do culto à Marciana.   

Sua simples existência, no entanto, denota um esforço organizado de elaborar em 

suporte escrito a narrativa que dá sentido ao culto, o que é de interesse para os propósitos 

desta pesquisa, além do que seu conteúdo propriamente dito, como vimos, oferece elementos 

para compreender as formas como a narrativa é apropriada e redimencionada na transição do 

oral para o escrito. A rigor, essa transição ainda não se operou de fato, já que a canção, apesar 

de ser uma composição poética fechada, é um texto para ser vocalizado, e o cordel, como 

vimos, além de profundamente marcado pela oralidade, e por motivos que escapam a qualquer 

tentativa de recuperação, não conseguiu demarcar espaço enquanto versão fixada da história 

de Marciana, que continua não assentada em livro. Houve, porém, uma tentativa mais recente 

nesse sentido: o já mencionado folheto A Cruz da Marciana, de autoria do padre Neri Feitosa.  
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2.3.3 A crítica histórica: Marciana no folheto “A Cruz de Marciana” 

 

O folheto A Cruz de Marciana (ANEXO D) é um impresso em quatorze páginas em 

tamanho correspondente à meia folha de papel ofício, impresso pela Gráfica e Editora 

Canindé. Traz na esquerda alta da capa o nome do autor, tendo ao centro o desenho de uma 

cruz sustentada por pedras e, logo abaixo, o título em semicírculo. Na esquerda baixa lê-se o 

local e a data de composição, Canindé-CE – 2002 e, à direita, a inscrição “Arquivo da Família 

Feitosa”.  

O autor do folheto, padre Neri Feitosa nasceu em Arneiroz, em 1926. Aos onze anos, 

foi enviado pelo pai para estudar no Crato para ser médico, aos cuidados do Monsenhor 

Antônio Feitosa, que o internou num seminário, onde ficou até ser ordenado padre, em 1950. 

Seu primeiro trabalho como sacerdote foi em Umaí, perto da Paraíba, mas, apenas seis meses 

depois foi transferido para Missão Velha, onde atuou por três anos. Dali, retornou para o 

Seminário do Crato, dessa vez como professor de Latim e Grego, função que exerceu por sete 

anos. Voltou ao trabalho paroquial, com uma breve passagem em Araripe, seguida de treze 

anos de atuação em Jamacaru. Disposto a investir em sua formação, pediu licença ao bispo e 

foi viajar pelo Brasil, fazer cursos, conhecer outras dioceses. Visitou Pernambuco, Rio de 

Janeiro e  Minas Gerais. Atuou em Fortaleza, na paróquia do Mondubim, retornando em 

seguida ao sertão, com passagens pelos municípios de Madalena e Crato. Aposentado, fixou 

residência em Canindé, onde vive há 38 anos. Já no seminário, começou a investir na escrita e 

publicação de artigos. Mas, seu primeiro livro é o relato de um episódio trágico ocorrido em 

Missão Velha, quando uma mulher de nome Luzy foi morta por um enteado. A pedido da mãe 

da vítima, o então jovem Neri escreveu a obra “Luzy: mártir do Ceará”. Sua vasta produção 

literária inclui biografias de religiosos, livros destinados ao público jovem publicados pela 

Editora do Brasil que, segundo ele, o tornaram nacionalmente conhecido, dezesseis 

monografias sobre padre Cícero e sobre as origens de Canindé, tendo inclusive fundado o 

Instituto Memória de Canindé.  

Como se vê, padre Neri Feitosa é um arquivista por paixão e decisão. Daí ter sido 

movido pela vontade de organizar o mencionado Arquivo da Família Feitosa para “sintetizar 

aquilo que estava esparso e facilitar a pesquisa para quem viesse de fora”. Já de residência 

fixa na terra de Padre Cícero, dedicou-se a coletar e organizar registros de sua família e 

escrever diversos textos tematizando-a. É, portanto, nesse contexto que se insere a 

composição, impressão e distribuição do livreto A Cruz de Marciana.  
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Ao colocar-se como narrador da história de Marciana, padre Neri Feitosa evoca sua 

ancestralidade, legitimando-a como núcleo inicial do município de Arneiroz e fiéis católicos,  

bem como detentora da memória escrita do lugar por meio das obras “Tratado Genealógico”, 

de autoria de Leonardo Feitosa, e dos escritos de um “ilustrado parente” José Leopoldo 

Feitosa: 

Ao poente da cidade de Arneiroz e do boqueirão grande do Jaguaribe, estão 
erguidos – primeiro a fazenda Santana, antiga propriedade do fundador do 
Arneiroz, Coronel Eufrásio Alves Feitosa; depois um planalto que ficou sem 
nome até 1978, por só ter um único ponto de referência, a Cruz da Marciana. 
(FEITOSA, p. 1) 

Nossos ancestrais seguiam os costumes bíblicos: 1º. – chamavam “Casa” a 
fazenda que dava procedência a uma linhagem (Casa do Papagaio, Casa do 
Cococá, Casa de São Bento, etc.) (cf. Salmo 117 e LC 1, 27). Este costume 
de distinguir o ramo familiar por “Casa” é exclusivo dos Feitosas, nas 
famílias do Brasil; (FEITOSA , p. 1) 

Consultei os livros de – Leonardo Feitosa (Tratado Genealógico) – Dr. 
Vinícius Barros Leal (O tenente-general Simão Barbosa Cordeiro) – e 
Manoel Oliveira Paiva (Guidinha do Poço).  (FEITOSA, p. 2) 

Outra versão chega-me escrita pela pena do ilustrado parente Zeca Leopoldo 
(José Leopoldo Feitosa). (FEITOSA, p. 3) 

 Observa-se que o padre evoca diferentes instâncias de legitimação: a autoridade de sua 

condição de clérigo, portanto portador não apenas do conhecimento sobre os  regimentos da 

Igreja Católica e dos “mistérios” da fé, como também dos poderes específicos (sacramentos) 

de que são revestidos os padres, a partir de sua unção; autoridade de descendente dos 

fundadores do lugar; a autoridade moral de seus ancestrais como seguidores dos “costumes 

bíblicos”; a autoridade testemunhal dos memorialistas da família Feitosa; e, por fim, a 

autoridade científica de sua narrativa, que se baseou em pesquisa bibliográfica.  

Respaldado pelas diversas camadas de autoridade evocadas explícita ou 

implicitamente, padre Neri promove, em seu livreto, uma paulatina desconstrução do mito 

de Santa Marciana. Ao apresentar Marciana, diz o padre Neri Feitosa: 

 

Em meus tempos de menino (1934-1940), ouvia a versão seguinte: era uma 
escrava rebelde que a patroa peiou e mandou soltar no mato, para morrer de 
fome. Esta versão não resiste a uma crítica histórica, porque um escravo 
valia de quarenta a cinqüenta vacas. Ninguém iria prender e soltar um 
escravo amarrado para morrer sem movimento: seria um prejuízo muito 
grande (FEITOSA, p. 2). 
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Para abalizar seu ponto de vista, o padre recorre a diferentes níveis de argumentação. 

A primeira se refere à própria improbabilidade de uma senhora de escravos se desfazer de 

seu patrimônio da forma como é relatado na narrativa. Por meio da consulta a diferentes 

autores, que apresentam inventários de famílias abastadas do mundo rural sertanejo, ele 

chega a uma avaliação da média de valor de um escravo em relação ao valor de cabeças de 

gado, concluindo que uma escrava de 60 anos valeria o correspondente a quase quatro bois. 

Segundo ele, se “o prejuízo de um boi seria lamentável; muito, muito mais seria perder um 

escravo” (FEITOSA, p. 3).  

A seguir, o padre põe em dúvida a possibilidade de Tereza Alves Feitosa, da fazenda 

de Santana, ter sido, de fato, a dona de Marciana, como afirma a tradição oral. Segundo 

padre Neri, não há registros de que Tereza Alves Feitosa morasse em Santana, e os registros 

que existem a seu respeito o fazem duvidar que ela tivesse condições financeiras de possuir 

escrava.  

O padre recorre ainda à topografia das fazendas, para colocar em dúvida a rota de fuga 

de Marciana. Esse dado é importante, porque, segundo a tradição, no local da morte foi 

colocada uma cruz, em torno qual se formou a povoação do Planalto. Baseado nessa lógica 

argumentativa, o padre conclui que Marciana pode ter sido escrava de outra Tereza Alves 

Feitosa, moradora das Favelas, local que viabilizaria a rota de fuga explicitada na tradição.  

Essa conclusão é seguida do tópico número 4 do livreto, no qual ele discorre mais 

explicitamente sobre a historicidade do caso Marciana. Ali ele enfatiza que não existem 

fontes escritas que confirmem o caso e que existem muitas lendas em torno dos Feitosa. 

Para reforçar o teor lendário do caso Marciana, o padre o compara a outras lendas 

envolvendo escravos como a do Negrinho do Pastoreio e a de Mariama, da Bahia.  

 Nos tópicos 7 e 8 de seu folheto, padre Neri Feitosa apresenta uma Santa Marciana 

devidamente catalogada na hagiografia cristã. Era, segundo ele, uma moça natural de 

Mauritânia, no norte  da África. Cedo, e ainda virgem, ela teria se recolhido para a vida 

religiosa. Mas, revoltada com a crescente idolatria que se alastrava pela África, quebra, em 

praça pública uma estátua da deusa Diana. Presa e torturada, Marciana é mandada à arena 

para ser morta pelas feras. Em 303 é considerada mártir, sendo a ela dedicada festa a cada 9 

de janeiro.  

 Padre Neri cogita a adoção da Marciana africana como padroeira secundária do 

Planalto, juntamente com Sant´Ana:  
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Se os fiéis do Planalto têm sabido a tempo que há uma santa com o nome de 
Marciana, talvez a tivessem escolhido para padroeira. Nada obsta que se 
mude ou se aumente uma padroeira: é constante haver dois padroeiros, um 
principal e outro secundário. (FEITOSA, p. 8) 

 
 O padre encerra seu livreto apresentando a novena da Santa Marciana oficialmente 

reconhecida, já que possui todos os ingredientes necessários a uma santa característica do 

panteão católico: virgem, consagrada a Deus, cujo martírio se deu pela defesa do 

cristianismo.  

 Cópias do folheto foram enviadas por padre Neri à Vila Planalto e entregues a Dona 

Sinhá, que se encarregou de distribuí-las a quem demonstrou interesse. Mas, segundo ela, 

“só quando vem gente assim, mais de fora, que nós não conhece, aí a gente dá [o livro], mas 

aqui não tem mais procura não”.  

Alguns entrevistados, como o Sr. Zeca Feitosa, Dona Conceição e Dona Tunica, 

atestaram possuir seu exemplar, mas somente o Sr. Zeca Feitosa, que, na sua posição de 

portador autorizado da memória familiar na localidade e que afirma categoricamente, como 

destaquei no primeiro capítulo, a existência de Marciana, demonstra ter lido e atesta clara 

insatisfação com o conteúdo do folheto que vai na contramão da tradição oral. Os demais 

não mencionaram sequer conhecimento do conteúdo.  

 Passando em revista as diversas formas por meio das quais o culto à escrava Marciana 

vem sendo atualizado, o que se observa é que a primeira e mais duradoura, já que se 

mantém desde as origens do culto até os dias atuais, é a oralidade associada às práticas 

devocionais (orações, promessas, penitências, ex-votos etc.). É certo que, a partir da 

construção de Vila Planalto, o culto vem passando por profundas transformações na medida 

em que é apropriado como dispositivo de auto-afirmação cultural da localidade. Essa 

transformações se evidenciam sobretudo no próprio espaço sagrado, ou seja, o cruzeiro, 

antes esparso, sem cuidado sistemático, sujeito às ações do tempo e dos passantes 

ocasionais, e atualmente reconfigurado, privatizado e alvo de cuidados especiais e 

investimentos específicos no sentido de transformá-lo em atração do turismo religioso.  

Essa construção social de Vila Planalto como lugar de peregrinação religiosa 

(hierópolis), fundada no culto à Marciana, se dá numa dinâmica de negociações de sentido 

entre a população e o poder eclesiástico, que envolve conflitos e aquiescências e de caráter 

ambivalente, que permite que o culto, embora não oficializado, se perpetue e cresça. Nessa 

dinâmica, a população não se coloca em confronto direto com a Igreja, mas se apropria dos 

próprios meios que esta oferece para manter a fé na escrava milagreira. Assim, a festa da 

padroeira oficial, por exemplo, é sub-repticiamente a festa de Santa Marciana e o retrato 
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convencionado pela própria população como sendo o da escrava santa, figura no altar, 

próximo às imagens dos santos canonizados. 

Mas, esse projeto de construção social de Vila Planalto como hierópolis demanda a 

ampliação e diversificação dos mecanismos de disseminação da narrativa do martírio da 

escrava, que dá sentido ao culto e os sujeitos que protagonizam essa construção vão se 

apropriar dos recursos materiais disponíveis em seus contextos de vida. É assim que a 

chegada do rádio na região dos Inhamuns, em 1980, possibilitou a articulação de uma nova 

mídia, a Canção de Marciana, que conta nos moldes da cantoria popular a hagiografia da 

santa. Divulgada no programa do violeiro Giovane Coelho, na rádio de Tauá, a canção 

parece ter alcançado grande repercussão na região, constituindo-se num momento singular 

na disseminação da narrativa.  

Esse sucesso não pode ser dissociado do fato da canção se configurar num texto 

destinado à vocalização, além de sua estrutura, como vimos, marcada por uma “economia 

da memória” característica das culturas orais, que organizam e enunciam sua memória 

comunal principalmente em enunciações performativas,  cuja forma estandardizada pelo 

ritmo facilita sua memorização e repetição por gerações sucessivas, e do fato de preservar a 

narrativa conforme articulada na tradição oral.  

Já nos suportes escritos como o cordel A Santa dos Inhamuns: Marciana festejada na 

Vila Planalto, do cordelista Edson Massilon Mathias e folheto A Cruz de Marciana, do padre 

Neri Feitosa, a tradição é reconfigurada no primeiro, que conta uma versão com marcadas 

diferenças em relação ao que se conta da boca ao ouvido, e negada no segundo, que defende a 

não-historicidade de Marciana e, conseqüentemente, a inviabilidade de sua adoção como 

padroeira.  

 Os esforços de elaboração de práticas de inscrição na dinâmica da construção social do 

culto à Santa Marciana, em suma, se mostram esparsos e, a exceção da canção, de repercussão 

limitada junto à própria população do Planalto. Embora, como vimos, calcando novos 

agregados na argamassa da narrativa que dá sentido ao culto, emergiram e feneceram. 

Enquanto isso, os fiéis do Planalto continuam articulando, ininterrupta e suavemente, na 

micropolítica do cotidiano, da oralidade e das práticas devocionais, a perpetuação de sua fé.  

Mas, a partir de 1996, a peça teatral A Vida de Marciana, encenada pelo grupo teatral 

PLARC vem renovar com a potência do espetáculo cênico, esse desejo afirmado 

cotidianamente nas performances devocionais. É sobre a força dessa performance teatral que 

discorrerei no próximo capítulo.  
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Capítulo 3 Um culto encenado para Santa Marciana 

 

A revisão das práticas organizadas com vistas à atualização e difusão do culto a Santa 

Marciana efetuada até o momento aponta claramente para o lugar central das “cerimônias do 

corpo” (CONNERTON, 1999, p. 97) na dinâmica de perpetuação da narrativa que dá sentido 

a esse culto. Até por seu caráter “clandestino”, à margem do reconhecimento oficial da igreja, 

é mesmo na micropolítica da cotidianidade, das práticas devocionais, que esse culto tem sido 

continuamente reafirmado e preservado. No entanto, os fiéis reivindicam para Marciana, 

como é próprio do culto aos santos, um momento de cerimônia comemorativa, de celebração 

comunal que se repita periodicamente e na qual possam partilhar coletivamente sua fé, como 

fica evidenciado na fala do Sr. Gustavo:  

 
Tem aquela história que a Marciana foi escrava, né? E eles não conservam o 
nome da Marciana porque o dia dela existe, eu não tô lembrado nem o mês e 
nem o dia, eu vi num calendário daqueles de folha, o dia da Marciana, eles 
podiam colher aquele dia, o dia dela, e eu acredito que já que existe a Santa 
Marciana, existe o dia dela, dava também pra eles festejarem... (Sr. 
Gustavo, entrevista concedida em 06/07/09. Grifo meu).  

 

Para Rosendahl (2002) a temporalidade é uma dimensão crucial do culto aos santos e 

essa temporalidade é demarcada pela realização de cerimônias como as romarias ou 

peregrinações que “têm como fatores fundamentais o espaço e o tempo em que elas ocorrem: 

o tempo sagrado e o espaço sagrado nos santuários brasileiros”. (ROSENDAHL, 2002, p. 72) 

Mircea Eliade (2006) ao defender o Cristianismo como pensamento mítico autêntico, destaca 

a repetição ritual como uma das principais características do religioso. Pelo fato mesmo de ser 

uma religião, observa ele, o cristianismo teve de conservar ao menos um comportamento 

mítico: o tempo litúrgico, ou seja, a representação periódica do illud tempus do “princípio”. 

Embora proclame que sua origem (Encarnação de Jesus) se deu num tempo histórico e aceite 

o tempo linear da história, o cristianismo se dá num tempo litúrgico circular (o ano litúrgico) 

que repete indefinidamente a trajetória de vida, morte e ressurreição de Jesus. O efeito do ano 

litúrgico, explica, é o rompimento com o tempo profano, mediante uma abertura que 

desemboca no Grande Tempo. O ano litúrgico se cumpre pela repetição cíclica do 

nascimento, pregação, morte e ressurreição de Cristo. Essa repetição é marcada por rituais de 

passagem que sempre culminam em festas. O mesmo se aplica aos santos padroeiros, 

homenageados anualmente em festa.  
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Moisés do Espírito Santo (1990) descreve o quanto a ocasião da festa altera a rotina de 

uma comunidade, servindo de importante dispositivo de reafirmação dos laços identitários: 

 

Os conflitos políticos e econômicos, que em tempo normal provocam 
divisões surdas, são postos em suspenso e “não se fala nem de política nem 
de religião”, tal como não se distinguem “os de cá” dos “de fora”, objectivo 
que é visado também pela intensidade da pólvora dos foguetes e pela orgia 
musical difundida a partir do campanário. A aldeia em festa procura partilhar 
com os outros sua alegria e exibir em sua intenção uma inteira coesão e a 
grandeza do seu patrimônio cultural. (SANTO, 1990, p. 70.)  

 

Rosendahl (2002) chama a atenção para o fato de que, nas cidades-santuário, ou 

hierópolis, o culto popular, que encontra sua expressão máxima na festa do padroeiro, 

“assume importância muito maior que as do ciclo litúrgico oficial” (ROSENDAHL, 2002, p. 

72). Como destaquei no segundo capítulo, a história do distrito de Planalto é marcada por um 

esforço contínuo de estabelecer ali uma tradição religiosa ligada ao culto à Santa Marciana e, 

por meio dela, se definir enquanto grupo distinto. Uma festa específica para a santa não-

canônica seria um passo decisivo para a concretização desse intento. Mas, até o momento, as 

relações de forças que atuam na construção social do culto à Marciana não se conjugaram no 

sentido de viabilizar a criação de uma romaria em louvor exclusivo da santa negra dos 

Inhamuns. Desse modo, os fiéis vão tomando de empréstimo a festa da padroeira oficial para 

adorar sub-repticiamente a santa que eles mesmos criaram.  

É nesse contexto que a performance teatral A Vida de Marciana ganha uma dimensão 

peculiar entre as demais práticas de atualização do culto na medida em que, sendo encenada 

regularmente durante a festa de Senhora Santana, inclusive dentro da capela, não só se 

constitui numa ação afirmativa contundente da autonomia daqueles sujeitos para escolher a 

quem adorar, como tenta instituir por ela mesma uma cerimônia comemorativa específica para 

Santa Marciana, já que essa performance teatral é uma ocasião única em que os fiéis têm a 

oportunidade de afirmar e celebrar coletivamente sua fé. Ressalte-se ainda o fato de que, 

diferente da canção e do cordel, composições poéticas encomendadas a autores de outros 

municípios, a peça teatral é de autoria de Ivanildo Sales, artista que nasceu e cresceu em 

Arneiroz, portanto, com uma visão “de dentro”, cúmplice, da devoção na santa negra dos 

Inhamuns.  

Cabe, então, indagar: em que consiste o procedimento estético e político imbricado na 

formação e atuação do PLARC? Qual o lugar do culto a Santa Marciana nesse processo? 

Como a tradição oral é atualizada na encenação da peça A Vida de Marciana? A encenação 
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teatral se apropria das demais práticas e suportes por meio das quais o culto à Marciana vem 

sendo transmitido? Se o faz, de que maneiras? Qual o papel do teatro na dinâmica da 

construção social do culto à Marciana? 

Essas indagações nos direcionam: primeiro, à reconstituição da história da formação 

do grupo PLARC, procurando elucidar a relação entre a gênese do grupo e o culto à Santa 

Marciana; segundo, a uma análise do texto da peça teatral A Vida de Marciana, de Ivanildo 

Sales, escrutinando a forma como a narrativa do martírio da escrava é recuperada nesse 

suporte que é o elemento deflagrador da encenação; terceiro, a uma etnografia da performance 

pública procurando elucidar como se dá, em plena festa da padroeira oficial, a atualização da 

narrativa que dá sentido a uma prática devocional não-canônica. Antes, porém, de iniciar esse 

percurso, creio que é importante discutir o que caracteriza o empreendimento estético e 

político de grupos teatrais como PLARC, buscando compreender as formas como esse tipo de 

criação performativa pode ser um importante dispositivo para organizar a memória social e 

atuar no presente.  

 

3.1 Planalto Arte e Cultura: um projeto de Teatro em Comunidade 

 

O teatro popular se constitui, historicamente, num importante meio de expressão dos 

setores subalternos. Por toda parte e em todo tempo, nas ruas, praças, campos de futebol, 

clubes, igrejas, em espaços cobertos ou a céu aberto, nos bairros, nas metrópoles, nos 

pequenos aglomerados urbanos ou rurais, em tempos de Semana Santa, Natal, festejos 

juninos, festa do santo padroeiro, Dia de Finados, datas cívicas, e outros tantos momentos em 

que se celebra o giro da roda, a passagem dos ciclos da vida, os sentidos comuns, um punhado 

de gente se excita, “se apronta”, se desloca para ir ver “o drama”, como diziam os antigos, 

construtos cênicos gerados ali mesmo, por “artistas” da própria comunidade para atualizar 

tradições culturais e religiosas ou elaborar questões políticas e sociais (os desregramentos do 

alcoolismo e das drogas, os perigos para a juventude, a corrupção dos políticos, a carestia, a 

desigualdade, a proteção de Deus, o Juízo Final...). Por toda parte e em todo o tempo, 

formam-se coletivos espontâneos com o objetivo primordial de criar performances teatrais 

para organizar a vida, a cultura, os laços de vizinhança, o sentido de pertença, a memória 

social. Performances que são oferecidas gratuitamente aos familiares, vizinhos, amigos, 

amigos dos amigos, colegas, que se divertem ao ver “no palco”, o filho, o vizinho, o amigo, o 

conhecido e, com conforto ou estranhamento, (se) reconhecem (n)o que está sendo encenado. 
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O teatro popular, portanto, se constitui numa prática que gera interações, mediações, 

que afeta as sensibilidades, enfim, que atua na construção da memória social. Virginia Namur 

(2007) entende esse tipo de construção cênica como resultado de um trabalho preciso e 

eficiente de atualização “de códigos de sobrevivência social e cultural”, que vêm da tradição 

milenar de elaborar a cultura por meio da performance e “permite  ao  saber  coletivo  

conservar-se  genuinamente  atemporal  e  desautorizado,  transitando com a mesma tranqüila 

(im)propriedade em qualquer espaço e tempo” (NAMUR, 2007, p. 2). Para a autora, essas  

encenações  operarem  num  plano  ambivalente entre  a  arte  e  a  vida  ou  entre  a  tradição  

e atualidade e, por isso, se configura num  

 

espaço de clara demarcação social, no qual tem a função de instaurar uma 
pausa nas pressões intermitentes de leis que regulam a vida  social, propondo 
temporária utopia: uma visão integral do mundo, na qual estão anuladas não 
só as diferenças entre os homens, como entre esses e os seres de outras 
espécies, assim também como entre esses e os objetos ou coisas a sua volta, 
que se misturam numa plurivalência de ritmos e linguagens e se ajustam 
plenamente, num continuum. (NAMUR, 2007, p. 2).  

 

Essa perspectiva encontra eco nos trabalhos recentes de alguns pesquisadores33, 

sobretudo os engajados na confluência Teatro e Educação, que tem investigado esse teatro 

espontâneo dos setores populares, procurando identificar suas estratégias representativas e 

estéticas próprias. É nesse movimento que emerge e ganha força a noção de Teatro 

Comunitário.  O pesquisador e diretor teatral Zeca Ligiéro (1988), por exemplo, usa esse 

termo para conceituar o teatro que surge e é praticado nos subúrbios, favelas ou em 

instituições, como a igreja, não subvencionados. (LIGIÉRO, 1988, p.5 apud TELLES, 2003, 

p. 68). Telles (2003) explica que essa conceituação é elaborada a partir das próprias 

experiências do diretor em oficinas de teatro realizadas nas comunidades de São Gonçalo/RJ e 

do Tibery em Uberlândia/MG, bem como de seus estudos no Departamento de Performance 

Studies da Universidade de Nova York.  

Cabe aqui destacar que é justamente na academia anglo-saxã que emerge o estudo 

sistemático das práticas teatrais dos setores populares a partir da categoria comunidade 

(Community Arts). Esse movimento, vale enfatizar, é em grande parte, embalado pelas 

contribuições dos brasileiros Paulo Freire (no campo da educação) e Augusto Boal (no campo 

teatral) cuja démarche teórica comum consiste exatamente na discussão e afirmação da 

capacidade dos setores subalternos de se subjetivarem autonomamente. Na tentativa de definir 

                                                           
33 Ver Ligiéro (1988), Nogueira (2000), Telles (2003).  
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a prática teatral em contextos comunitários foram formuladas diversas nomenclaturas como 

Community Theater, Community-based Theater, Community-based performances, Grassroots 

theater e Applied Drama.   

Ao empreender uma breve revisão dessas nomenclaturas, Marcia Pompeo Nogueira 

(2007), que tem se dedicado à delimitação desse campo de atuação e pesquisa teatral no 

Brasil, alerta que essa é uma modalidade teatral de difícil definição “já que adquire diferentes 

formatos, ligada a diferentes instituições e finalidades” (NOGUEIRA, 2007, p. 1). Tobin 

Nelhaus e Susan C. Haedicke (2003) concordam que não se pode estabelecer um modelo 

definido e estanque para essa prática que vem emergindo em todo o mundo e, dependendo do 

contexto, foca em diferentes questões e assume uma grande variedade de formatos cênicos. 

Braz Kershaw (1992) considera que uma prática teatral pode ser categorizada como 

Community Theatre (Teatro Comunitário) “sempre que o ponto de partida for a natureza de 

seu público e sua comunidade. Que a estética de suas performances for talhada pela cultura da 

comunidade de sua audiência” (KERSHAW, 1992, p.5 apud NOGUEIRA, 2007, p. 1). 

Eugene van Erven (2001), a partir da análise de práticas teatrais comunitárias em cinco 

continentes, conclui que Community Theatre é um fenômeno mundial que se manifesta de 

diferentes formas, produzindo uma ampla gama de estilos de representação que têm em 

comum: 

 

sua ênfase em histórias pessoais e/ou locais (no lugar de peças prontas) que 
são trabalhadas através de improvisação e ganham forma teatral 
coletivamente sob a direção de um artista profissional – que pode ou não 
estar ativo em outros tipos de teatro profissional – ou de um artista amador 
que reside com o grupo que, por falta de um termo melhor, pode talvez ser 
chamado de “periférico”. (ERVEN, 2001, p. 2 apud NOGUEIRA, 2008, p. 
4) 

 

 Nogueira (2008) explica que a concepção de Applied Theatre [Teatro Aplicado], por 

sua vez, vem ganhando destaque internacionalmente e se refere, na definição de Nicholson 

(2005) a: 

 

uma investigação sobre o valor e os valores do drama, teatro e a performance 
que acontecem num local da comunidade e num contexto educacional. É 
sobre o fazer teatral em diferentes locais, algumas vezes nada glamorosos – 
como por exemplo, asilos de idosos, abrigos de sem-tetos, escolas e prisões – 
dirigidas por praticantes que têm experiência facilitando drama com 
participantes community-based [baseados na comunidade]. (NICHOLSON, 
2005, p.2 apud NOGUEIRA, 2008, p. 1) 
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A autora considera que o termo “teatro aplicado” encontra, na realidade brasileira, a 

dificuldade de ter sido a terminologia usada nas diretrizes curriculares das licenciaturas curtas 

em educação artística, propostas durante a ditadura militar, e que eram fundadas no 

pressuposto de que aos professores de arte bastava uma formação superficial nas linguagens 

artísticas já que se objetivava sua aplicação educacional. Por isso mesmo, a idéia de “teatro 

aplicado” foi bastante combatida pelos arte-educadores brasileiros. No entanto, na forma 

como tem emergido na academia anglo-saxã, o princípio central contido no conceito de  

Applied Theater, é o de transformação, como destaca Philip Taylor (2003): 

 

Applied Theatre opera a partir de um princípio central de transformação: 
gerar consciência sobre assuntos particulares (prática sexual segura), ensinar 
conceitos particulares (alfabetização e matemática), questionar ações 
humanas (crimes hediondos, relações raciais), prevenir comportamentos 
perigosos (violência doméstica, suicídio de jovens), para curar identidades 
rompidas (abuso sexual, imagem corporal), mudar situações de opressão 
(vitimização pessoal, proibição política de votação). Esses princípios de 
transformação são próximos de outros movimentos participativos e de teatro 
comunitário, onde a principal ênfase recai nas aplicações do teatro para 
ajudar as pessoas a refletir mais criticamente no tipo de sociedade em que 
desejam viver. (TAYLOR, 2003, p.1 apud NOGUEIRA, 2008, p. 2) 

 

O impulso de transformação social seria também o que caracteriza, para alguns, o 

Grassroots Theater (Teatro Popular):  

 

Teatro popular é um processo teatral que envolve profundamente 
comunidades específicas na identificação dos temas de sua preocupação, 
analisando as condições existentes e causas de situações, identificando 
pontos nevrálgicos, e analisando como uma mudança pode acontecer e/ou 
contribuindo para a ação implicada. O teatro é sempre parte do processo de 
identificação e da exploração de como a situação ou o assunto pode ser 
mudado. (PRENTKI, 2008, p. 8 apud NOGUEIRA, 2008, p. 2-3) 

 

Tobin Nelhaus e Susan C. Haedicke (2003), no entanto, entendem que o conceito de 

teatro popular (Grassroots Theater), marcado pelo ranço de uma visão romântica do popular 

ligada ao artesanal, à sabedoria e ao sentimento de comunidades rurais “puras”, sem contato 

com o desenvolvimento capitalista, não dá conta da diversidade de experiências e grupos que 

articulam práticas teatrais comunitárias, sobretudo se considerarmos que esse tipo de prática 

tem larga disseminação em contextos urbanos de grandes metrópoles. Da mesma forma, os 

autores fazem ressalva ao termo Community Theater que nos Estados Unidos, ao contrário do 

que ocorre na Inglaterra e na Austrália, onde sua delimitação como teatro desenvolvido em 

contextos comunitários é mais específica, é usado de forma genérica para se referir às 
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produções teatrais amadoras (NELHAUS & HAEKICKE, 2003, p. 11). Por essas razões, os 

autores preferem adotar os termos Community-based (baseado na comunidade) Performance 

ou Community-based Theater, tomados como sinônimos.  

Community-based performance é também o conceito adotado por Jan Cohen-Cruz 

(2005). Para ela  

 

Uma produção de community-based performance é geralmente uma resposta 
para um assunto ou circunstância coletivamente significativos. É uma 
colaboração entre um artista ou grupo de artistas e uma “comunidade” na 
qual a última é a fonte principal do texto, possivelmente também dos atores, 
e definitivamente de grande parte do público. Ou seja, a base da community-
based performance não é o artista individualmente, mas sim uma 
“comunidade” constituída por meio de uma identidade primária 
compartilhada baseada em local, etnia, classe, raça, preferência sexual, 
profissão, circunstâncias ou orientação política. (COHEN-CRUZ, 2005, p.2 
apud NOGUEIRA, 2008, p. 4) 

 

Guardadas as especificidades de cada abordagem, é possível identificar um objeto 

comum, que é a elaboração de construtos cênicos coletivamente em processos de colaboração 

entre artistas e uma comunidade específica, tendo como um de seus pilares, o 

comprometimento com questões locais no sentido de atender a demandas (políticas, 

históricas, religiosas etc) urdidas na própria comunidade para a qual a performance teatral está 

endereçada.  

Nogueira (2008) conclui por adotar o termo Teatro em Comunidades para abordar esse 

tipo de prática teatral no Brasil. Tentando dar conta de suas diversas modalidades, a autora 

apresenta a seguinte tipologia: 1) Teatro para comunidades, que incluiria trabalhos feitos por 

artistas para comunidades específicas, numa “abordagem de cima pra baixo, um teatro de 

mensagem” focando em questões consideradas relevantes para essas comunidades; 2) Teatro 

com comunidades, no qual “o trabalho teatral parte de uma investigação de uma determinada 

comunidade para a criação de um espetáculo”; 3) Teatro por comunidades, que “inclui as 

próprias pessoas da comunidade no processo de criação teatral”. Sua função seria fortalecer a 

comunidade, partindo do entendimento do teatro como: 

 

uma arena privilegiada para refletir sobre questões de identidade de 
comunidades específicas, contribuindo para o aprofundamento das relações 
entre os diferentes segmentos da comunidade que podem, através da 
improvisação, do jogo teatral, explicitar suas semelhanças e diferenças. O 
teatro seria, neste sentido, porta voz de assuntos locais, o que poderia 
contribuir para expressão de vozes silenciosas ou silenciadas da comunidade. 
(NOGUEIRA, 2007, p. 3)  
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Todas as definições passadas em revista, vale destacar, estão fundadas na perspectiva 

de performances teatrais gerados a partir da interação de artistas, muitas vezes oriundos de 

classe-média, com comunidades periféricas. De fato, a grande maioria dos estudos das 

práticas de Teatro em Comunidades, para usar a terminologia de Nogueira (2008) foca nesse 

tipo de construto atualmente largamente disseminado em todo o mundo. Esse tipo de 

interação exige o enfrentamento de questões metodológicas do tipo: “como evitar uma relação 

de invasão cultural? Como garantir um processo democrático? Como pode se dar a interação 

de culturas diferentes? Qual o papel do facilitador? (NOGUEIRA, 2007, p. 3). 

Há, no entanto, construtos cênicos gerados em comunidades específicas (bairros de 

periferia, grupos de igreja, agremiações de interesse comum etc.) por artistas da própria 

comunidade, não necessariamente “profissionais”, mas que acumulam um capital pessoal que 

inclui habilidades artísticas e de liderança que os torna referência nessa comunidade em 

termos de produção cultural, em processos colaborativos com indivíduos também da própria 

comunidade e focando em questões de algum modo significativas para a própria comunidade 

à qual se destinam como a atualização de tradições culturais, questões políticas e sociais etc., 

como é o trabalho do grupo PLARC em Planalto.  

Cruzando as formulações dos autores supracitados, é possível estabelecer elementos 

que, a meu ver, são fundamentais para traçar uma cartografia do trabalho sócio-cultural do 

PLARC na dinâmica de atualização do culto a Santa Marciana. E essa cartografia começa pela 

reconstituição da história de formação do grupo.  

O PLARC foi idealizado e fundado em 2000, por Ivanildo Sales que, desde então, vem 

coordenando o grupo. Segundo ele, ao longo de uma década de existência, já houve três 

eleições entre os membros para escolha de coordenador e todas confirmaram sua liderança. 

Se, por um lado, a realização de eleições periódicas sugere que Ivanildo pensa o grupo como 

entidade autônoma, capaz de subsistir sem a sua liderança, por outro lado, sua permanência 

por dez anos no comando do grupo nos remete ao fato de que a trajetória e os processos 

criativos desse coletivo artístico estão profundamente imbricados com a trajetória pessoal de 

seu líder. Por essa razão, a reconstituição da história do grupo passa necessariamente pela 

reconstituição de aspectos da história de vida desse artista.  

Ivanildo Sales nasceu em 1976, na propriedade rural de seu avô paterno que foi 

desapropriada no processo de construção do açude Arneiroz II34, entre 2002 e 2005. 

                                                           
34 A construção do açude Arneiroz II, projeto da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, foi 
concluída em 2005. Com capacidade de armazenamento de 197.060.000 mi/m3 de água, a barragem está 
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Atualmente, sua família – pai (Francisco das Chagas), mãe (Maria da Paz, chamada pelo 

apelido Pazinha) e uma sobrinha (Ramoniely) – mora na fazenda Olho D´Água – a cerca de 

seis quilômetros de Vila Planalto – onde seu pai trabalha como vaqueiro. 

Visitei-os em três ocasiões. Em 08 de junho de 2009, eles me receberam para um 

almoço. Ao chegar, encontrei Dona Pazinha, revolvendo a lenha do fogão. Sem se abstrair dos 

afazeres, ela foi logo anunciando que o almoço sairia já, já. A Coca-Cola, fosse desculpando, 

seria natural mesmo. A geladeira ainda estava só nos planos. Energia só tinha chegado ao 

Olho D´Água naquele ano quando, finalmente, o programa “Luz para todos” do governo 

federal atravessou as estradas de piçarra daquelas bandas do sertão dos Inhamuns. Antes, por 

décadas, a casa que ocupavam, de tijolo deitado aparente, bem à beira de um pequeno açude, 

assim como outras tantas nos arredores, só conheciam os caprichos do Sol e da Lua.  

 Enquanto ajeitava o almoço, Dona Pazinha me contava das promessas que fez a Santa 

Marciana, uma delas pela recuperação de Ivanildo quando ele, menino, teve uma hemorragia:  

 

Foi, aí eu fiz essa promessa pra ela [Santa Marciana] mostrar essa graça que 
ele [Ivanildo] ficasse bom deste problema porque eu não queria que ele 
morresse, na hora, com bem pouquim tempo que eu fiquei de joelho, quando 
eu me levantei com ele no braço, ele se agarrando comigo todo lavado de 
sangue, minha roupa ficava que pingava assim no embainhado, aí eu 
segurando ele aqui e ele agarrado comigo assim e dizendo que ia morrer, 
engolindo sangue, passou foi dias, ele rouco, passou mais de um mês rouco, 
rouco, adoeceu da garganta, aí esse homem, ele até já morreu, ele disse que 
era uma veia que tinha dilatado aí eu fiz uma promessa que nesse tempo, o 
povo num era que agora não, que agora o pessoal aqui ao redor nem chama 
mais Santa Marciana, já chama é só de Marciana, mas nesse tempo era cruz 
de Santa Marciana, todo mundo tinha fé demais, aí eu fiz uma promessa pra 
ela mostrar uma graça pra que parasse aquele sangue pra ele não morrer, que 
nós ia pagar essa promessa lá. [...] Pra mim pagar. 

  

 E, posteriormente, pela sua própria recuperação de um acidente doméstico: 

 

Eu tava grávida da Leda [irmã de Ivanildo Sales], aí nós morava numa casa 
que ela tinha quatro degraus bem alto, sabe? Pra descer. Quando eu ia no 
terceiro, o degrau se quebrou, eu rolei, caí lá embaixo. Quase que eu morro! 
Eu bati isso aqui no chão que cortou, sabe? Cortou por dentro da roupa, 
aquele corte bem grande. Aí eu fiz uma promessa com Santa Marciana pra 
ela me mostrar uma graça de não acontecer nada mais do que tava 
acontecendo, porque eu fiquei doente demais, passei uns três dias que eu não 
conseguia caminhar, toda dura... [...] Aí, graças a Deus que eu fiquei boa, 
não aconteceu nada não. [...] Nesse tempo a gente tinha menino era em casa, 
não tinha história de hospital, não. Era em casa, não deu problema nem pra 

                                                                                                                                                                                     
localizada a 12km da sede do município de Arneiroz, no leito do rio Jaguaribe. É o maior reservatório da Região 
dos Inhamuns e Sertão Central de Crateús, e sangrou pela primeira vez em 3 de abril de 2008.  
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ela nascer, foi ligeiro demais! (Maria da Paz, entrevista concedida em 
08/06/09)  

 

Dona Pazinha conta ainda que “antes, quando eu era mais nova, tirava a Dança de São 

Gonçalo35”. Ivanildo Sales, portanto, cresceu num ambiente de profunda devoção, onde o 

sagrado organiza o mundo, acalma as dores, cura as doenças, rege a natureza. Naquele 

universo com forte presença de pequenos agricultores trabalhando em regime de parceria, 

com alta vulnerabilidade quanto aos efeitos das adversidades climáticas, como vimos no 

primeiro capítulo, e com acesso precário aos serviços públicos básicos, as práticas 

devocionais, aqui centradas no culto a Santa Marciana, assumem um papel crucial na lida com 

as adversidades de todo tipo.  

Ivanildo Sales incorpora essa herança cultural de seus antepassados colocando-se ele 

mesmo como um devoto da escrava. Quando, numa longa conversa gravada, após o almoço, 

perguntei-o sobre sua fé em Marciana, ele foi enfático: “Eu já nasci vendo isso [a narrativa do 

martírio de Marciana], as pessoas falavam isso, meus avós, meus pais... depois, todo mundo 

também dizia. Tive a sorte de morar logo no lugar dela [Santa marciana], né? Eu acredito, 

sim”. (Ivanildo Sales, entrevista concedida em 08/06/09. Grifo meu) 

Ele conta ainda que, a partir dos quatorze anos de idade, participou ativamente das 

atividades religiosas em Vila Planalto. Integrou a equipe de liturgia e atuou como catequista. 

Essas vivências certamente contribuíram para que ele desenvolvesse a sensibilidade, a 

expertise específica para o tipo de liderança que hoje exerce no PLARC. No entanto, mais do 

que um devoto, que em geral age na microfísica do cotidiano, com suas práticas devocionais, 

Ivanildo Sales foi paulatinamente assumindo para si outros papéis na dinâmica da 

disseminação dessa memória social em torno da figura de Santa Marciana. Isso se dá na 

medida em que ele avança na educação formal para além dos limites conquistados por seus 

pais, alfabetizados, ao mesmo tempo em que avança em sua prática artística e, nesse processo, 

se insere na economia escriturística (CERTEAU, 1994) e se reveste de capital político 

                                                           
35 O Tesauro de Folclore de Cultura Popular Brasileira, organizado pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura 
Popular do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/MinC define a Dança de São Gonçalo como 
uma “dança de pares de origem portuguesa, em louvor a São Gonçalo do Amarante, organizada geralmente em 
pagamento de promessa ou voto de devoção. Em frente ao altar com a imagem do santo, formam-se duas fileiras, 
podendo ser de mulheres, de homens ou de homens e mulheres, encabeçadas por dois violeiros - mestre e 
contramestre. A dança é dividida em partes ou jornadas. Os dançarinos se alternam cantando a uma só voz e 
fazendo movimentos para a esquerda e para a direita. No final, podem formar uma roda em que o promesseiro 
dança segurando a imagem do santo retirada do altar, ou, no caso de haver apenas uma imagem para vários 
promesseiros, o santo vai passando de mão em mão. Em Laranjeiras, Sergipe, o fecho é dado pela chula-de-
encerramento, com as duas fileiras, ora se aproximando, ora se afastando, chegando diante do altar, onde todos 
se ajoelham, fazem vênia e dão por encerrada a dança”. Disponível em: 
http://www.cnfcp.gov.br/tesauro/00000094.htm, acesso em 01/06/10.  

http://www.cnfcp.gov.br/tesauro/00000094.htm
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(BOURDIEU, 1989), tomando-os como mecanismo de intervenção na construção social do 

culto à escrava.  

É importante destacar que esse processo se desenrola em meio a um embate cultural, 

já destacado no capítulo anterior, no qual a vontade – pessoal de Ivanildo Sales e coletiva dos 

habitantes de Vila Planalto – de tomar o religioso, materializado em Santa Marciana, como 

dispositivo de auto-definição cultural, enfrenta fluxos de retenção e expansão em grande parte 

afetados pelas possibilidades abertas e/ou restrições impostas pelas relações de força do 

contexto social, político e religioso no qual esses sujeitos se inserem. É o que nos mostra o 

trajeto de Ivanildo Sales, que enfrenta condições adversas para se construir e se afirmar 

socialmente pela via da educação formal até ser reconhecido em âmbito local como um líder 

articulador da cultura. Foi somente aos onze anos de idade que ele ingressou na escola, fato 

que certamente tem relação com as dificuldades características dos residentes de zonas rurais 

que, muitas vezes, não contam com recursos próprios que garantam o acesso e a permanência 

dos filhos na escola e ficam dependentes dos programas dos governos federal, estadual e 

municipal na oferta de transporte, alimentação, material escolar, fardamento etc. Ele conta 

que estudou em Vila Planalto e, posteriormente, na sede do município.  

Em 1996, com vinte anos de idade, Ivanildo cursava a 8ª. série do ensino fundamental 

na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria Dolores Petrola, em Arneiroz. Foi quando, 

por ocasião de uma Semana Cultural, ele escreveu o texto (ANEXO E) e organizou a primeira 

apresentação da peça A Vida de Marciana:  

 

Tinha várias coisas na Semana cultural, tinha dança, tinha teatro, tinha os 
trabalhos artísticos em que utilizavam as salas. Cada sala tinha que fazer 
uma apresentação, e a gente pensou já em levar a história de Marciana, como 
era uma história interessante e que as pessoas conheciam, então a gente 
achou que talvez saísse melhor. (Ivanildo Sales, entrevista concedida em 
08/06/09)  

 

A partir dessa operação, Ivanildo Sales cria uma nova prática no sentido de sedimentar 

a memória comunal que dá sentido ao culto de Santa Marciana, colocando-se na posição do 

narrador artesão (BENJAMIN, 1994), que a partir de sua própria experiência e das 

experiências relatadas pelos outros, tece uma narrativa com o sentido utilitário primordial de 

“produzir a sociedade [em que vive] como texto” (CERTEAU, 1994, p. 224). Para ele, a peça 

seria “um meio de divulgar uma história que é tão bonita, que é a origem da comunidade [de 

Vila Planalto], e que poucas pessoas conheciam. Fazer um trabalho de divulgação” (Ivanildo 

Sales, entrevista concedida em 08/06/09). 
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A escritura, nos conta Michel de Certeau (1994) é uma “atividade concreta que 

consiste, sobre um espaço próprio, a página, em construir um texto que tem poder sobre a 

exterioridade da qual foi previamente isolado” (CERTEAU, 1994, P. 225, grifo meu). 

Nessa perspectiva, o ato de escrever se constitui numa intervenção:  

O jogo  escriturístico, produção de um sistema, espaço de formalização, tem 
como “sentido” remeter à realidade de que se distinguiu em vista de mudá-
la. Tem como alvo uma eficácia social. Atua sobre sua exterioridade. O 
laboratório da escritura tem como função “estratégica”: ou fazer que uma 
informação recebida da tradição ou de fora se encontre aí coligida, 
classificada, imbricada num sistema e, assim, transformada; ou fazer que as 
regras e os modelos elaborados neste lugar excepcional permitam agir sobre 
o meio e transformá-lo. (CERTEAU, 1994, p.226)   

Certeau (1994) explica que a página (suporte sobre o qual se escreve) é um lugar de 

produção para o sujeito. Parece simples, mas é extremamente significativo se  contrastado 

com a noção de registro. Escrever, na concepção de Cearteau, é participar da produção do 

real. No final das contas, diz ele, “a empresa escriturística transforma ou conserva dentro de si 

aquilo que recebe do seu meio circunstancial e cria dentro de si os instrumentos de uma 

apropriação do espaço exterior” (CERTEAU, 1994, p. 226). Nessa mesma linha de 

pensamento Jacques Rancière (2005) entende que os enunciados de modo geral se produzem 

numa operação que consiste em tecer “rearranjos materiais, das relações entre o que se vê e o 

que se diz, entre o que se faz e o que se pode fazer” (RANCIÈRE, 2005, p. 60).  Eles têm 

efeito no real na medida em que definem modelos de dizer, agir e sentir; na medida em que 

traçam mapas que definem as trajetórias a serem percorridas entre o visível e o dizível, 

orientando as percepções e, conseqüentemente, “as capacidades dos corpos”.Ao assumir o 

lugar de narrador da história de Santa Marciana por meio do jogo escriturístico (CERTEAU, 

1994), Ivanildo Sales quer intervir diretamente sobre a construção social do culto à escrava. 

Segundo ele, a apresentação na Semana Cultural “foi boa, o público gostou”, o que estimulou 

seu desejo de se envolver cada vez mais com a prática teatral:  

 

A gente, nas escolas, via aquelas apresentações. Nas datas comemorativas, a 
gente preparava as festas de acordo, fazia o dia das mães, o dia dos pais. Daí, 
a gente foi se empolgando. Depois decidiu, em 2000, formar um grupo de 
teatro mesmo, com representantes. (Ivanildo Sales, entrevista concedida em 
08/06/09).   

 

Vale ressaltar que no mesmo ano foi criado em Arneiroz, numa iniciativa de 

estudantes da escola Maria Dolores Petrola, onde Ivanildo Sales estudava, outro grupo de 
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teatro, o Arte Jucá, atualmente considerado uma referência nas artes cênicas no município. 

Foi a partir da mobilização dos membros do Arte Jucá que foi formada, em 2003, a 

Associação dos Amigos da Arte, Ciência e Cultura de Arneiroz.  

Mas, o trabalho que inaugurou a atuação do PLARC em Vila Planalto não foi a peça a 

Vida de Marciana, como explica Ivanildo:  

 

O primeiro trabalho, a gente iniciou no dia 11 de maio de 2000, que era o dia 
das mães. A gente fez uma peça pra apresentar para as mães. “O poder das 
drogas”, era a peça. Que era uma turma de adolescentes que, às vezes por 
falta de cuidado dos pais, cai nas drogas. Eu fiz a peça e levei pra gente 
ensaiar. Daí todo mundo se empolgou. (Ivanildo Sales, entrevista concedida 
em 08/06/09) 

 

A apresentação da peça de estréia do grupo ocorreu na calçada em frente à capela de 

Nossa Senhora Santana, onde eles montaram uma caixa cênica com cortinas.  A primeira 

produção teatral articulada ali mesmo, envolvendo os próprios sujeitos da localidade causou 

grande frisson: 

 

A gente arranjou várias cortinas e fez assim um palco na calçada da igreja. 
Então, chamou muita atenção. Corria gente de todo lugar para saber o que é 
que ia acontecer. Todo mundo empolgado demais pra assistir, veio a 
comunidade inteira. A gente tomou a frente da igreja, né? Cercou todinha. 
Ficou todo mundo curioso pra assistir. (Ivanildo Sales, entrevista concedida 
em 08/06/09) 

 

Ivanildo Sales não lembra ao certo a quantidade de membros da formação inaugural 

do PLARC, que já iniciou suas atividades com essa nomenclatura. “Acho que iniciou com um 

grupo de vinte pessoas”, especula. Logo após a bem sucedida apresentação de “O Poder das 

Drogas”, o grupo inicia um período de intensa produção que, segundo Ivanildo Sales, se 

estendeu por cinco anos consecutivos em que estavam “sempre se apresentando. Dia das 

mães, dia dos pais, semana santa, abertura da festa [da padroeira Santana]. Então, era sagrado, 

até dia das crianças a gente teve uma apresentação muito bonita, dezembro, natal, a gente 

fazia tudo” (Ivanildo Sales, entrevista concedida em 08/06/09). Para atender a essa produção 

profícua, o artista escreveu várias peças:  

 
É, nós temos outras peças. Ainda hoje nós temos essa, “O Poder das 
Drogas”, inclusive ela é assim um tema muito bom pra ser trabalhado. Ainda 
hoje, dá pra trabalhar com ela. Nós temos “O Casamento da Filha de 
Lampião com o Filho do Seu Lunga”, uma peça bem interessante. Temos 
também várias pequenas peças que a gente nem dá nome, é só mesmo pra 
comemorar aquela data. A comunidade não tem muitas opções, então, a 
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gente faz uma programação. (Ivanildo Sales, entrevista concedida em 
08/06/09) 

 

Apesar do repertório variado, os registros do grupo indicam que A Vida de Marciana é 

o centro de sua atuação. Mesmo não tendo sido a peça de estréia, com a criação do PLARC a 

história do martírio da escrava passou a ser encenada regularmente em Vila Planalto já a partir 

de 2000, ano da criação do grupo. Ivanildo Sales conta que essa primeira montagem da peça 

com o PLARC para apresentação em 17 de julho, na abertura da festa de Nossa Senhora 

Santana, padroeira oficial, se deu a convite do padre Carlos Roberto Alencar Costa, que 

estava no comando da paróquia de Nossa Senhora da Paz, no município de Arneiroz. Como já 

foi destacado no capitulo anterior, a liderança desse padre é apontada pelos próprios 

habitantes da localidade como um momento singular na dinâmica de construção social do 

culto a Santa Marciana, na medida em que o desejo comunal de se construir e se enunciar a 

partir desse referente encontrou apoio institucional. O próprio Ivanildo Sales destaca que “de 

todos eles [padres] o que se interessou mais pela história de Marciana foi o Padre Roberto.” 

(Ivanildo Sales, entrevista concedida em 08/06/09).  

A incorporação da peça A Vida de Marciana à programação da festa da padroeira 

local, juntamente com a reforma do cruzeiro, como vimos no capítulo anterior, são ações 

estimuladas por padre Roberto que vão dar maior visibilidade a uma prática secular silenciada 

pela orientação dominante da Igreja Católica, que convive com ressalvas com o fenômeno das 

canonizações espontâneas, mas sustentada tenazmente pelos devotos na micropolítica do 

cotidiano. O padre permitiu, inclusive, que a apresentação fosse realizada dentro da capela: 

 

 

Figura 8 Grupo PLARC no interior da Gruta após apresentação de A Vida de Marciana, 2005.  
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Segundo Ivanildo Sales, a recepção da população de Vila Planalto à primeira 

apresentação da peça teatral que narra seu mito de origem foi emocionante: “a maioria das 

pessoas que estavam presentes choraram. Tem o momento lá, que usa os cururus [refere-se a 

um trecho da peça em que, sabendo que Marciana tem pavor a sapos, Tereza Feitosa manda 

amarrar um em volta do pescoço da escrava como castigo], então foi bem forte esse 

momento”. (Ivanildo Sales, entrevista concedida em 08/06/09). 

Mas, a partir de 2006, a apresentação da peça A Vida de Marciana no contexto da festa 

da padroeira passa a ser descontinuada. Foi interrompida em 2006 e 2007, retomada em 2009 

e novamente interrompida em 2010. Ivanildo Sales explica que “tá mais ou menos com uns 

dois anos que a gente [o grupo PLARC] tá um pouco assim quietinho. [...] faz uns dois anos 

que a gente não se apresenta”. Ele não estabelece uma relação direta, mas essa 

descontinuidade da ação do grupo na festa da padroeira coincide com a saída de padre 

Roberto e a gestão de Padre Francisco Erasmo Bezerra de Almeira, que assumiu o comando 

da paróquia em 2005 e que, como destacado no capítulo anterior, não apóia o culto a Santa 

Marciana.  

A redução do ritmo produtivo do PLARC também pode estar associada a fatores 

pessoais de Ivanildo Sales que, em 2004, ingressa no curso de Licenciatura em Letras da 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), em Tauá e, em seguida, no curso de Licenciatura 

em Ciências da Religião da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), em Arneiroz, 

ambos concluídos em 2009. Se por um lado o acúmulo de atividades pode ter contribuído para 

descontinuar o ritmo de produção, por outro lado, no contexto de sua atuação universitária 

Ivanildo Sales articula ações no sentido de intervir diretamente no processo de construção 

social do culto a escrava Marciana e projetar o trabalho do PLARC para além dos limites de 

Vila Planalto: 

 

Quando eu fazia faculdade em Tauá, eu levei o grupo pra se apresentar numa 
aula lá na faculdade. Então tinha a presidente da associação lá dos negros, 
era minha colega de aula, então, ela convidou pra dia 20 de novembro, dia da 
consciência negra, a gente levar a peça pra apresentar, já que lá eles têm um 
grupo de negros, lá só é negro, casa negro com negro. É um bairro que tem 
em Tauá só de pessoas negras. Aí a gente foi, levou a história de Marciana 
mais uma vez pra Tauá. Foi muito boa a apresentação. (Ivanildo Sales, 
entrevista concedida em 08/06/09).  

 

Essa apresentação em Tauá, ocorrida em 2004, foi um marco para o grupo.  

A história de Santa Marciana é também o tema do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) de Ivanildo Sales em Ciências da Religião. Novamente, ele se coloca como narrador, 
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desta vez como o narrador historiador (BENJAMIN, 1994), que “é obrigado a explicar de 

uma outra maneira os episódios com que lida, e não pode absolutamente contentar-se em 

representá-los como modelos da história do mundo” (BENJAMIN, 1994, p. 209). Diferente 

do lugar de narrador artesão, mais descompromissado com a demonstrabilidade, com o “ônus 

da explicação verificável”, ele é convidado agora a articular a narrativa no discurso científico, 

que se ocupa mais da informação, da verificação, da plausibilidade e da autoridade.  

 A atividade acadêmica, associada à prática artística, aos poucos, colocam Ivanildo 

como referência em termos de articulação de ações culturais em Planalto. Em 2006, ele funda, 

juntamente com o grupo, a Casa de Cultura Planalto. Não se trata, até o momento, de uma 

organização jurídica, mas de um espaço – geograficamente situado numa casa altos na 

Avenida Marciana – onde se concentram as atividades do grupo. Funciona como depósito 

para os materiais cênicos (figurinos e adereços) utilizados nos trabalhos do PLARC, local de 

ensaios e reuniões de trabalho e lazer do grupo. Como instituição informal, é mantida com 

recursos levantados pelo próprio grupo por meio de doações dos próprios membros e 

promoções como gincanas, rifas, recursos levantados com apresentações de quadrilhas etc. É 

o ponto de referência dos membros do PLARC, onde inclusive, Ivanildo fixou residência. 

Outro passo significativo nessa dinâmica de autoconstrução como agente cultural foi a 

candidatura à bolsa Talentos da Cultura. O Projeto Talentos da Cultura, lançado pela Secult 

em dezembro de 2004, se propunha a colaborar com o desenvolvimento humano através das 

artes e da cultura. Com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop), concedia, 

por um período de um ano, prorrogável até mais um ano, bolsas de complementação de renda 

em valores que variavam entre R$ 170,00 (Cento e setenta reais) e R$ 500 (Quinhentos reais) 

para pessoas físicas que comprovassem estar enquadradas abaixo da linha de pobreza, além de 

ter sua atuação artística e de mobilização e articulação cultural reconhecida nos seus 

respectivos bairros (no caso de Fortaleza) ou municípios. Foram contemplados com essa ação 

municípios do interior e bairros de Fortaleza, respectivamente com menor Índice de 

Desenvolvimento Municipal (IDM) e Índice Municipal de Desenvolvimento Humano por 

Bairros (IDHM-B) definidos pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – 

IPECE, atendendo as 08 (oito) macro- regiões do Estado.  

Ivanildo Sales conta que ficou sabendo do edital por meio de uma notícia divulgada na 

Rádio Cultura e, percebendo-se enquadrado no perfil exigido, resolveu se candidatar. Após 

um processo que incluiu a comprovação documental da renda familiar e dos trabalhos 

artísticos já desenvolvidos e de entrevista, ele foi selecionado, ganhando o direito à Bolsa 

Artista, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e cinqüenta reais) mensais, num total de 12 (doze) 
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meses e uma única prorrogação por igual período. Em contrapartida, o artista se comprometeu 

a desenvolver trabalhos artísticos envolvendo pessoas do município. A concessão da bolsa, de 

certa forma, representou um reconhecimento institucional em nível de Estado do trabalho de 

Ivanildo o que, segundo Dona Pazinha mencionou com certo desconforto, chegou a gerar um 

rumor na localidade em torno desse “privilégio”, o que é bastante provável se considerarmos 

que – como destaquei no primeiro capítulo – num contexto de carência de empregos formais e 

instabilidade da atividade agrícola, boa parte da renda dos habitantes provém de recursos 

repassados pelo governo.  

Atualmente, Ivanildo mora em Vila Planalto e trabalha como professor na escola 

municipal Francisco Elias de Andrade. Está cadastrado no Sistema de Informações Culturais 

da Secult como profissional da cultura nas categorias ator, brincante de quadrilha, diretor 

teatral e escritor. O PLARC também figura no cadastro do sistema na categoria grupos 

artísticos e culturais. O grupo se mantém com seus próprios recursos e apoios ocasionais da 

prefeitura, restritos quase que exclusivamente ao contexto das festas juninas para a 

apresentação da quadrilha que também evoca a santa negra dos Inhamuns. Intitulada “Arraiá 

da Marciana”, a quadrilha do PLARC, no período de atividade mais intensa do grupo, chegou 

a participar de dois festivais na região dos Inhamuns.  

O culto à santa negra dos Inhamuns, como se pode ver, é o principal motor das 

atividades do PLARC, que estão centradas, sobretudo, na atualização do culto a Marciana, 

como enfatiza Ivanildo Sales:   

 

O religioso é digamos a origem da nossa comunidade. É preferível estar 
fazendo a história da comunidade do que estar fazendo outras coisas, falando 
de pessoas que são de outro lugar. Se nós temos a nossa comunidade, nós 
queremos trabalhar nesse assunto. É uma forma de divulgação para as 
pessoas que não conhecem. A gente quer divulgar nossa história pra que 
ela sempre vá mais longe. Até agora nós só temos a peça e a quadrilha, 
mas a gente quer fazer mais trabalhos baseados na nossa história. 
(Ivanildo Sales, entrevista concedida em 08/06/2009, grifo meu).  

 

Isso nos remete a um aspecto central do trabalho do PLARC  que possibilita abordá-lo 

como Teatro em Comunidade que é a “ênfase em histórias pessoais e/ou locais, no lugar de 

peças prontas”. (ERVEN, 2001, p. 2 apud NOGUEIRA, 2008, p. 4). Tradicionalmente, 

observa Cohen-Cruz (2005) esse tipo de construção cênica está “comprometido com os 

conteúdos e formas culturais partilhados por pessoas conectadas pelo lugar, pela tradição, pela 

história e/ou por um espírito comum” (COHEN-CRUZ, 2005, p. 81). Os construtos cênicos 

do PLARC de fato são gerados coletivamente sob a direção de Ivanildo Sales, artista que 
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nasceu e sempre viveu em Arneiroz e, portanto, traz sedimentada ou acumulada no corpo a 

mesma memória comunal que os sujeitos com os quais trabalha, todos nascidos em Vila 

Planalto e cercanias ou que, mesmo tendo nascido em municípios vizinhos, migraram para 

Planalto ainda na infância. Os membros do PLARC, assim, partilham dos mesmos “quadros 

mentais no interior dos quais as suas memórias se localizam” (CONNERTON, 1999, p. 41).  

Em geral, no Teatro em Comunidade, os integrantes não constituem um coletivo fixo, 

que investe em treinamento e aprimoramento artístico, mas se aglutinam em função de uma 

performance gerada por uma demanda específica que pode ser uma festa religiosa ou civil, um 

tema emergente etc. No caso do PLARC, embora se autodenomine um grupo de teatro, em 

seus dez anos de existência, nunca teve um elenco fixo. Um breve comparativo entre duas 

listas do elenco de A Vida de Marciana passadas por Ivanildo Sales num intervalo de apenas 

dois anos, demonstra com clareza esse caráter flutuante do elenco: 

 

Personagem Intérprete em Julho de 2006 Intérprete em Julho de 2010 

Marciana Jéssica Alves Geanes Rodrigues 

Pedro José Adriano Cândido Júnior 

Tereza Feitosa Carlene Oliveira Paula Layane 

Leonardo Feitosa Ivanildo Sales Laerte Abrante 

João Chico Valdones Raul Lô 

Justina Luciana Lemos Luciana Lemos 

Luzia Lindalva Maria das Graças 

Tunica  Raquel Setubal Carla Farias 

Basilio Idelmar Lô Pedro Abrante 

Tinoco Germano Sampaio Josenir Júnior 

Bastião Edivar Paulo Giovanny 

Cristiano Dion Diego Lemos 

Chicão Luiz Filho Luis Ricardo 

Anjo  Débora Elen 

Demônio  Maria das Graças 

Cantora  Maria de Fátima 

Narrador  Ivanildo Sales 
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Ao longo da pesquisa de campo, conheci algumas pessoas que participaram do 

PLARC e precisaram se afastar, em geral por circunstâncias ligadas à migração para outros 

municípios para estudar, como é o caso de Carlene Oliveira, ou trabalhar, como me relatou 

Adriano, intérprete do escravo Pedro no mesmo período de Carlene Oliveria, atualmente 

morando em Fortaleza onde trabalha e estuda. Jéssica Alves, intérprete de Marciana em 2006, 

afastou-se ao se casar e engravidar. Alguns, mesmo mantendo residência em Vila Planalto, 

apenas ocasionalmente se engajam nas performances do grupo, como é o caso de Cândido 

Júnior, que estreou em 2009 no papel do escravo Pedro, mas já tinha participado do Arraiá de 

Marciana há alguns anos.  

Ivanildo explica que “o grupo vai se renovando, outros adolescentes vão chegando, 

mas sempre a mesma quantidade de pessoas permanece”. Sua fala nos remete a outro traço 

característico do grupo que é a predominância absoluta de jovens. No elenco de dezesseis 

pessoas reunido para a performance de A Vida de Marciana na Festa de Nossa Senhora 

Santana, em 2009, dez estavam, na ocasião, abaixo dos dezoito anos (Paula Layane, 17; Carla 

Farias, 16; Cândido Júnior, 16; Paulo Giovanny, 17; Josenir Júnior, 15; Maria das Graças, 14; 

Diego Lemos, 16; Raul Lô, 13; Pedro Abrante, 15; Débora Elen, 17); outros 4 estavam entre 

18 e 25 anos (Geanes Rodrigues, 21; Luis Ricardo, 19; Laerte Abrante, 19; Luciana Lemos, 

24); mais Maria de Fátima, 40 e Ivanildo, 33. Disso se pode inferir a importância do trabalho 

do PLARC na dinâmica de transmissão da memória comunal, da tradição, para as novas 

gerações.  

O repertório de criações performativas do PLARC, como vimos, é principalmente 

fundado na tradição. Seu calendário de atuação está atrelado às festas, aos ritos de passagem, 

às datas comemorativas que dão sentido e organizam a memória comunal. Chegamos, assim, 

imediatamente à terceira dimensão característica do Teatro em Cumunidade e que, a meu ver, 

é absolutamente central para a compreensão do empreendimento performativo do PLARC, 

que é o fato de, ao reconstruir performativamente a história local e suas tradições, ele o faz 

articulando uma estética “talhada pela cultura da comunidade de sua audiência” (KERSHAW, 

1992, p.5 apud NOGUEIRA, 2007, p. 1) profundamente atrelada ao religioso. É assim que as 

performances elaboradas pelo grupo se dão, como argumentarei adiante, na fronteira entre 

ritual e teatro. Entretanto, antes de focar nessa questão, acredito que é preciso destacar outra 

característica do Teatro Comunitário que se manifesta claramente no trabalho do PLARC: a 

crença num “princípio central de transformação” (TAYLOR, 2003), ou seja, a convicção de 

que o teatro pode ser um dispositivo de cura individual e social na medida em que for 

direcionado para:   
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ajudar as pessoas a refletir mais criticamente no tipo de sociedade em que 
desejam viver, gerar consciência sobre assuntos particulares, ensinar 
conceitos particulares, questionar ações humanas, prevenir comportamentos 
perigosos, curar identidades rompidas, mudar situações de opressão. 
(TAYLOR, 2003, p.1 apud NOGUEIRA, 2008, p. 2) 

 
 

Desde a minha primeira visita, em 2006, observei que a Casa de Cultura, mais que 

local de trabalho (ensaios, planejamento, organização dos materiais de cena etc.) é um ponto 

de encontro, de socialização. Vale esclarecer que, além das conversas na calçada, dos poucos 

bares e de uma Lan House, os jovens não tem opções de lazer no cotidiano de Planalto. A 

Casa de Cultura, percebi, acaba suprindo essa necessidade de socialização, como confirma 

Ivanildo Sales: “todo dia a gente se encontra [...]. A gente fica ali por baixo, chega um, dois, 

três, daqui a pouco tem dez, fica até onze horas, doze horas, conversando” (Ivanildo Sales, 

entrevista concedida em 08/06/09). Para o artista, esse estar junto faz parte do teatro, porque o 

importante “não é só tá no momento de uma apresentação”. Ele defende que o teatro é um 

mecanismo de transformação pessoal e social e que a convivência, a integração é até mais 

importante do que os ensaios e o momento da performance em si,  porque é nas trocas do 

cotidiano que se constroem valores que vão servir para os jovens com quem trabalha em suas 

vidas:  

 

Na minha opinião, o teatro tem um grande poder de mudar a sociedade. [...] 
A gente tendo aquele envolvimento, todos gostam, a gente se ocupa, a gente 
se reúne, às vezes se reúne todo mundo e só toma refrigerante, é diferente de 
tomar pinga. Eu acho que o teatro tem uma grande influência. A maioria dos 
adolescentes que bebem, é porque não fazem nada, não tem ocupação 
nenhuma, às vezes nem estudam, não participam de grupo nenhum, nem 
capoeira, nem dança, nem teatro. Sempre os que estão envolvidos têm mais 
responsabilidade com suas ações, tratam melhor as pessoas, até porque eles 
convivem com pessoas. Você não vai querer apresentar uma peça e quando 
você sai lá fora, todo mundo: “Olha, aquela criatura ali”. A gente prefere que 
as pessoas gostem de você, gostem do seu trabalho. Prefere viver trocando 
idéias, e não maltratando as pessoas. Fazendo um trabalho interessante, que 
desperte o interesse em quem está pra assistir. (Ivanildo Sales, entrevista 
concedida em 08/06/09) 

 

Ou seja, além de eventualmente construir performances que focam em questões 

sociais, em temas e discussões que, de alguma forma, podem ser significativas para a 

comunidade, como vimos no caso da peça de estréia do grupo que discutia a questão das 
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drogas, Ivanildo Sales mantém um trabalho sistemático extra-cena no sentido de estabelecer 

um ethos que oriente o grupo na adoção de comportamentos socialmente aceitáveis. 

A característica mais significativa do projeto estético-político do PLARC, como 

vemos, é a criação de performances que celebram as seqüências cerimoniais que organizam a 

memória comunal de Planalto, entre as quais tem destaque aquelas ligadas à construção do 

culto a Marciana, especialmente a peça teatral A Vida de Marciana. Esse é o momento de 

focar nessa performance que, como argumentarei, se situa na fronteira entre o teatro e o ritual. 

Antes, porém, suspendo essa reflexão para investigar como a narrativa do martírio da escrava 

santa é atualizada no texto da peça A Vida de Marciana. Essa reflexão é necessária na medida 

em que o texto é o elemento deflagrador da performance teatral.  

 

3.2 Uma nuvem, um clarão e a dramaturgia de A Vida de Marciana 

 

Um silêncio espichado, sereno, interminável, tão material quanto o ar quente que 

atravessava a cozinha, antecedeu a resposta de Ivanildo à minha indagação sobre como ele via 

Marciana. E então: 

 

Uma vez, a gente estava apresentando a peça lá em Tauá. Quando foi à noite, 
que a gente chegou, eu tive um sonho com ela (Marciana) e com a Tereza 
(Feitosa). As duas. No mesmo instante que eu vi uma, eu vi a outra. Ela 
(Marciana) apareceu vestida de escrava, assim, no meu sonho, de escrava 
mesmo. Uma morena, negra, o cabelo bem longo, assim como se tivesse um 
cabelo liso. Tereza uma mulher loura. Inclusive, as pessoas que conheceram 
ela dizem que ela era muito bonita. Na verdade, no sonho ela é muito bonita. 
Só que, Marciana aparece assim, como se estivesse nas nuvens. Ela (Tereza) 
só aparece como se viesse saindo de um claro, como quem diz assim, ela 
está no meio de um fogo enorme. Você vê, assim, um claro e aí ela aparece. 
(Ivanildo Sales, entrevista concedida em 08/06/09) 

 

O imaginário, nos diz Teixeira Coelho (2008), “não é feito de imagens arbitrárias, mas 

de imagens necessárias, inevitáveis” (COELHO, 2008, p. 6). Como vimos no segundo 

capítulo, o martírio da escrava Marciana e sua santificação constituem a imagem essencial das 

representações mentais acionadas pelos habitantes de Planalto na produção de sua história, de 

sua memória social, de sua singularidade enquanto organismo social. Narrar Marciana é, 

assim, imperativo de existência para Planalto, que se quer percebida como espaço social 

distinto.  

O que interessa, aqui, é investigar como Ivanildo Sales, imbuído desse imperativo, 

reconstrói essa imagem essencial no drama A Vida de Marciana. Vale ressaltar que, mais do 
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que nas outras práticas de inscrição gestadas no sentido de disseminar o culto a Santa 

Marciana (a canção de Lourival Pereira, o cordel de Edison Massilon Mathias e o folheto do 

padre Neri Feitosa), o drama, como nos esclarece Cleise Mendes (1995) é “linguagem 

encarnada”, ou seja, na linguagem dramática assumida como expressão distinta da linguagem 

literária, “não se vê a linguagem, mas o agente que a produz” (MENDES, 1995, p. 31). Disso 

resulta o grande poder de sedução do drama, “uma forma artística extremamente persuasiva e 

envolvente, pois imitando a ação por meio da linguagem, faz com que a linguagem 

desapareça, transformada em ação, chegando com isso a quase sustituir a realidade aos olhos 

do leitor, espectador’ (MENDES, 1995, p.29).  

Nessa mesma linha de pensamento, Patrice Pavis (2008) defende que a representação 

teatral consiste num modo particular de transmitir e produzir informações sobre a cultura 

veiculada cuja força reside exatamente no fato de ser, como afirma Mendes (1995) 

“linguagem encarnada”. É assim que, observa Pavis (2008), o teatro traduz elementos 

abstratos de uma cultura como um sistema de valores e crenças no modo da concretização, ou 

seja: “ao invés de explicar um ritual, realizá-lo; em vez de dissertar sobre as condições sociais 

dos indivíduos, mostrá-las através de um gestus imediatamente legível” (PAVIS, 2008, p. 15). 

E imediatamente o autor faz uma ressalva, considerando que, no caso do ritual, por exemplo, 

é preciso considerar que o seu sentido original é reconfigurado quando extraído de seu 

contexto e transposto para o palco. Porém, “nada impede o teatro de se autodeclarar como o 

lugar de uma outra cerimônia, na qual o ritual procurará sua validade” (PAVIS, 2008, p. 15). 

Ou seja, a força da representação teatral consiste exatamente no fato dele instaurar um aqui e 

agora, um tempo que nunca mais se repetirá.  

Para Mendes (1995), se tomarmos como referência as seis funções básicas da 

comunicação verbal elaboradas por Roman Jacobson36, no drama predomina de forma 

absoluta a função emotiva. Isso decorre do fato da linguagem do drama estar sempre 

associada a uma voz, um gesto, uma imagem humana, ou seja, num “recorte sensível, 

antropomórfico, encarnado, que exige uma participação emocional do leitor/espectador 

(MENDES, 1995, p. 32). Essa função emotiva é seguida de perto pela função conativa, já que 

“a personagem sempre fala para influenciar seu interlocutor; ao mesmo tempo em que 

                                                           
36  “Jacobson identificou seis funções básicas da comunicação verbal: emotiva, conativa, referencial, poética, 
fática, metalingüística, a depender de seu maior centramento naquele que fala, naquele que ouve, no contexto, na 
mensagem, no contato entre os interlocutores, no código que utilizam. Essa separação de funções é uma tarefa 
didático-teórica, um esforço de análise e compreensão de um fenômeno rico e complexo. Em qualquer situação 
concreta (uma conversa, um texto) estão presentes várias funções, sendo possível apenas determinar a ênfase de 
uma delas. A predominância de uma dada função revela o tom e o objetivo de um texto, o modo como a 
linguagem passa agir e significar”. (MENDES, 1995, p. 31-32).  
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exprime suas idéias e sentimentos, quer mover os afetos do ouvinte, impressionar, comover, 

conquistar, iludir” (MENDES, 1995, p.32-33). Por isso, a autora conclui que a melhor 

definição para a linguagem dramática é a de patética no sentido que Staiger dá a esse termo: 

“uma fala é patética não tanto por expressar a paixão daquele que fala, mas por mover o 

pathos do ouvinte” (STAIGER, 1969, p. 122 apud MENDES, 1995, p. 35.). 

 

A presença absoluta dos sujeitos-agentes é o que impressiona o receptor do 
drama. Embora a linguagem seja aí o meio, tanto quanto na narrativa e no 
poema, a estratégia dramática consiste em ocultar, pela força da ação, a 
construção lingüística dos caracteres. De certo, modo, a personagem 
dramática é sempre uma “personagem função” [...]. Ela não pode se 
desreferencilizar além de um determinado grau, jamais superior ao da 
personagem narrativa. (MENDES, 1995, p. 37-38).  

 
Desse modo, cabe investigar o que enunciam os sujeitos-agentes da peça A Vida de 

Marciana, que funções cumprem e de que modos pretendem mover os afetos, o pathos do 

receptor na dinâmica de atualização do culto à santa por meio do drama.  

O texto da peça (na cópia que disponho) foi digitado e impresso em uma única face do 

papel num total de doze páginas encadernadas. Na última página, uma dedicatória escrita à 

mão: 

 

Eu Ivanildo Sales coordenador, diretor, escritor e ator de um grupo de 
teatro PLARC (Planalto Arte e Cultura) venho a doar com muito amor 
e carinho, a minha primeira peça escrita em 1996 A Vida de Marciana 
ofertada a instrutora do curso de artes nas ruas Izabel neste dia 
27/05/06, sendo este trabalho doado a você Izabel, de coração. 

 

 Além do fator afetivo, há no próprio ato de presentear a produtora Izabel Gurgel com 

uma cópia do texto, um esforço de Ivanildo Sales para publicizar seu trabalho e o culto à 

escrava Marciana. Logo após a capa, onde figuram o título da obra, o nome do autor, o local 

(Arneiroz) e a data de composição (1996), há um texto encimado com o título introdução no 

qual o próprio autor contextualiza a história de Marciana, esclarecendo que se trata de uma 

tradição oral não “comprovada” historicamente: “Pouco se sabe sobre a vida de Marciana. 

Não há relatos históricos que comprovem a sua existência, nem dados que situem num 

determinado lugar ou período histórico” (SALES, 1996, p. 1).  

Mas, imediatamente, o autor esclarece que não busca sustentar-se na historicidade ou 

na cientificidade. Seu discurso é autorizado pela tradição oral: “Tudo que se sabe até agora é 

baseado em relatos que foram repassados oralmente através de pessoas contemporâneas ou 
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ligeiramente posteriores a sua época” (SALES, 1996, p.1). É significativo que, mesmo tendo 

conhecimento da narrativa por meio de sua constante atualização nas práticas devocionais e 

na oralidade do cotidiano, Ivanildo Sales tenha, como ele mesmo observou, consultado o Sr. 

Luis Barreira antes de compor a peça: “Fui no Planalto, [...] fiz uma entrevista com o Seu 

Luiz Barreira e ele contou assim alguma coisa e aí montei a peça. Foi baseado no que ele 

disse. A história é um pouco baseada na canção também [Essa, como vimos, também tecida a 

partir da tradição oral], que era uma das únicas coisas que existem” (Ivanildo Sales, entrevista 

concedida em 08/06/09). Assim, ao se colocar como narrador do martírio de Santa Marciana, 

Ivanildo Sales busca o aval do “portador autorizado” da memória de Planalto. É a “palavra-

força” dos “antigos” que autentica a narrativa, assim como a santidade de Marciana é 

legitimada pela fé popular expressa nos atos de devoção como a freqüência à gruta e as 

promessas pagas com a confecção de ex-votos: “No entanto, é intensa a fé que se tem nessa 

filha de Deus (...). Não só as pessoas de nosso lugar, mas também de outros municípios e até 

de outros estados, vêm em Marciana uma santa (SALES, 1996, p. 1). Mais ainda, Ivanildo 

enfatiza que a vida de Santa Marciana se inscreve na vida daquela coletividade e representa a 

consciência que eles têm de si (Pereira, 2007): “muitos de nós quando estamos passando por 

momentos difíceis nos identificamos com ela e, às vezes, comparamos as nossas dores às 

dela” (SALES, 1996, p. 1).  

No modo de leitura silenciosa, esse texto introdutório pode ser percebido como uma 

explicação à parte da cena, visto estar posicionado antes mesmo da lista de personagens, após 

a qual se inicia efetivamente o primeiro ato da peça. A observação etnográfica, no entanto, 

revelou que ele é incorporado à performance, o que reforça ainda mais seu caráter afirmativo 

de autenticação do culto à escrava Marciana.  

Além da escrava Marciana e Tereza Feitosa, respectivamente a protagonista e a vilã da 

peça, a lista de personagens inclui: um narrador; Leonardo Feitosa, marido de Tereza; Pedro, 

o escravo que vive um caso de amor com Marciana; João Chico, amigo de Pedro; Tunica, 

Luzia e Justina, também escravas de Tereza; Bastião, capataz dos Feitosa; Tinoco e Bazílio, 

vaqueiros que tentam ajudar Marciana derrubando juás para que ela possa se alimentar e que, 

ao encontrá-la morta, transportam e enterram seu corpo à beira da estrada; Sinhá, filha de 

Tereza Feitosa; Cristiano e Chicão, homens de confiança de Leonardo Feitosa; um Anjo, que 

atende à súplica de Marciana quando ela, no auge do sofrimento, roga a Deus para ser levada 

para junto Dele; um Demônio, que aparece em sonho para Tereza Feitosa, após a morte de 

Marciana, chamando-a para junto de si.   
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A peça está dividida em quatro atos: o primeiro apresenta as personagens Tereza e 

Marciana, enfatizando a relação de dominação e perseguição daquela para com a escrava. 

Lança ainda, por meio de uma conversa entre as escravas Tunica e Luzia, a suspeita de que 

Marciana já está enamorada do escravo Pedro; o segundo ato apresenta Pedro, que confessa a 

Marciana seu amor e a pede em namoro, mas os dois são surpreendidos por Tereza, 

aumentando as suspeitas da megera sobre o romance que não aprova. É quando ela faz a 

primeira ameaça à escrava; no terceiro, Pedro convida Marciana para fugir, mas os dois são 

novamente flagrados por Tereza. Pedro é banido sob suas ameaças e Marciana, a despeito de 

muito suplicar por misericórdia, é amarrada e deixada no meio da mata, para morre à míngua; 

o quarto ato trata da morte de Marciana, levada por um anjo, e sua santificação pela 

população, que logo assume que ela faz milagres, bem como do castigo a Tereza, que passa a 

ser atormentada pelo demônio em sonhos e vê sua única filha envolver-se amorosamente com 

o vaqueiro Tinoco, envergonhando a “linhagem nobre” da família.  

O primeiro ato abre com a intervenção do personagem narrador, que aparece 

novamente na abertura dos demais atos, bem como na intercalação entre algumas cenas dentro 

de um mesmo ato. O narrador, segundo Anatol Rosenfeld (2000) é um recurso estilístico mais 

característico do gênero épico, que se caracteriza pela objetividade. Ao contrário do lírico, o 

épico não exprime os próprios estados de alma do autor, mas narra os de outros seres. Ele 

descreve objetivamente o que aconteceu a outrem: 

 

Isso cria certa distância entre o narrador e o mundo narrado. Mesmo quando 
o narrador usa o pronome “eu” para narrar uma estória que aparentemente 
aconteceu a ele mesmo, apresenta-se já afastado dos eventos contados, 
mercê do pretérito. Isso lhe permite tomar uma atitude distanciada e objetiva, 
contrária à do poeta lírico. (ROSENFELD, 2000, P. 25)  

 
Na obra dramática o personagem narrador geralmente é um elemento que estabelece 

uma relação direta entre o espectador e o palco.  Ele se situa na fronteira entre o “dentro” e o 

“fora” da cena. Tem a liberdade de se deslocar no espaço e no tempo vivido pelos demais 

personagens (e extrapolá-los, se for o caso), interferir ou não na ação, comentar os 

acontecimentos, o caráter dos personagens, introduzir informações novas, contar eventos que 

não são representados na cena etc. Em geral, o narrador na obra dramática é um elemento 

crítico, que pode estimular o espectador a olhar criticamente a ação que se desenrola no palco.  

Na peça A Vida de Marciana, o narrador exerce praticamente todas essas funções. 

Vale destacar, aqui, a função de comentador das ações e do caráter dos personagens. Ao 

exprimir-se como autor da peça, na introdução, Ivanildo não se refere diretamente aos Feitosa, 
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mas apenas a “uma elite que dominava a nossa região, naquela época”. No entanto, a crítica 

explicita e contundente aos Feitosa aparece na fala inaugural do Narrador: “Numa época 

distante habitava nesta região uma família cujo sobrenome ‘FEITOSA” os tornavam 

ditadores, donos das situações”. (SALES, 1996, p. 2, grifo do autor).  

 Nesse ponto, é preciso destacar que a Vida de Marciana apresenta em sua estrutura 

dramática características do melodrama, seguindo as formulações de Martin-Barbero (2008), 

o que certamente se deve ao fato do autor ser fortemente influenciado pela tradição oral, pela 

narrativa popular em verso, mas também pelas telenovelas, como ele mesmo declara: “ A 

única coisa que gostava de assistir [na televisão] era novela”. E quando perguntado se esse 

gosto pelas telenovelas tem relação, influência em sua escrita para teatro: “Tem porque a 

partir do momento que tu ta vendo novela, alguns atores que se destacam bem aí você, tem 

aquela empolgação de também participar, de poder atuar numa peça, de poder mostrar seu 

talento” (Ivanildo Sales, entrevista concedida em 08/06/09).  

Martin-Barbero (2008) explica que o melodrama é uma peça dramática que trabalha 

sempre ao nível da intensidade: de sentimentos (medo, entusiasmo, dor e riso); de situações 

(terríveis, excitantes, ternas e burlescas); e de personagens (o Traidor, o Justiceiro, a Vítima e 

o Bobo). Esse investimento na intensidade, em geral, implica numa redução da complexidade. 

É assim que os personagens são esquematizados, ou seja, “convertidos em signos esvaziados 

do peso e da espessura das vidas humanas” e transformados em estereótipos. Mas, o autor 

imediatamente refuta qualquer interpretação pejorativa dessa esquematização, apropriando-se 

de Hoggart para observar que os esquematismos e estereótipos do melodrama têm forte 

relação com o fato desse gênero dramático ter um parentesco forte, estrutural, com a narrativa 

popular, onde se opera  de modo peculiar uma relação direta da experiência com a memória. 

Os esquematismos, nesse tipo de narrativa, tem por função “permitir a relação da experiência 

com os arquétipos” (HOGGART, 1972 apud Martin-Barbero, 2008, p. 168). Pode-se 

entender, por conseguinte, a forma melodramática de A Vida de Marciana como uma 

atualização de um modo tradicional de narrar num movimento de reprodução e mudança. Nas 

palavras de Zumthor (1993) o poeta “joga, como registros de instrumento, com o material 

tradicional, bem demarcado – lugares comuns retóricos, motivos imaginários, tendências 

lexicais – segundo os níveis de estilo, os gêneros ou a finalidade proposta ao discurso” 

(ZUMTHOR, 1993, p. 145).  

 Outra operação característica do melodrama é a polarização maniqueísta que carrega 

os personagens com os quais a narrativa quer que a platéia se identifique (objetos de 
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identificação) com o signo positivo e os personagens que devem ser criticados (objetos de 

projeção) com o signo negativo dos agressores. 

 Essas operações de esquematização e polarização ficam bastante evidentes na peça 

quando o narrador comenta o caráter das personagens centrais:  

  

D. Tereza Feitosa, a patroa da jovem Marciana, tinha uma personalidade fria, 
calculista e vivia perseguindo a jovem escrava, sempre procurando motivos 
para desprezá-la. (Sales, 1996, p. 3) 
 
[...] na fazenda onde tinha como proprietário D. Tereza Feitosa morava a 
jovem Marciana uma mulata faceira, humilde e trabalhadeira sempre pronta 
a atender as ordens da sua patroa. (Sales, 1996, p. 2)

�

 Como se pode ver, em A Vida de Marciana, o autor opera uma clara polarização entre 

uma elite dominadora revestida de caráter mau e uma subalternidade oprimida investida de 

um bom caráter. Essa polarização fica ainda mais evidente na cena em que, no terceiro ato da 

peça, tendo sido surpreendida por Tereza Feitosa em plano de fuga com o escravo Pedro, e 

sabendo da iminência do castigo, Marciana suplica a seu senhor, Leonardo Feitosa, que 

interceda a seu favor: 

 

MARCIANA – Seu Leonardo, ainda bem... 
LEONARDO – Mantenha distância negra, se algo lhe dá o atrevimento em 
me pedir ajuda faça isso de longe, as minhas ouças são afinadíssimas, até 
mesmo para ouvir o indesejável.  
MARCIANA – Seu Leonardo! Passei a minha vida fazendo o bem nessa 
casa, não me abandone nesse momento. Ainda sou jovem, deixe-me viver 
mais, não acabem com minha vida, com a minha chance de possuir uma 
família. Não seja tão duro comigo. Me dê uma nova chance. Só o senhor 
pode fazer isso.  
LEONARDO – Não posso fazer nada, entre eu e minha esposa existe um 
acordo para não desmanchar o que o outro fizer... (Sales, 1996, p. 5) 

 

 E, na mesma cena, quando suplica clemência à própria Tereza Feitosa: 

 

D. TEREZA – [Para os capatazes] Ah, até que enfim vocês chegaram, 
peguem as cordas pêem as mãos e os pés desta safada e vão deixá-la longe 
daqui na mata fechada onde não possa alcançar água nem comida, e tem 
mais autorizem a todos os vaqueiros da fazenda para não socorrê-la caso não 
me atendam pagarão um preço muito caro. Vamos façam isto, rápido. [...] 
MARCIANA – D. Tereza não faça isso comigo, a senhora não sabe o mal 
que está fazendo, passei a minha vida tratando a senhora bem fazendo o que 
a senhora mandava. Por favor não seja tão cruel, eu não tenho pai, não tenho 
mãe não sei o que é uma família. 
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D. TEREZA – Gente negra não precisa de família. Sua família é o demônio. 
Ele é pretinho como você. Vamos tirem essa imunda daqui. Esta negra tem 
que morrer para que eu possa viver em paz.  

  

Na tipologia de personagens característicos do melodrama, Tereza se enquadra na 

função do Traidor. Sua figura, explica Martin-Barbero (2008), é a personificação do mal e do 

vício, versão secularizada do diabo. Sua função é encurralar e maltratar a vítima. “Ao 

encarnar as funções agressoras é o personagem do terrível, o que produz medo, cuja simples 

presença suspende a respiração dos espectadores mas também é o que fascina”. Já Marciana 

se enquadra na figura da Vítima, que é a heroína: “encarnação da inocência e da virtude, 

quase sempre mulher”. Seu ethos é o do sofrimento, resignação e paciência, que é também o 

ethos do mito cristão. Geralmente, é uma mulher de origem nobre, mas que, por alguma 

circunstância do destino, foi retirada de seu meio original. Desconhecendo sua própria 

origem, “aparece rebaixada, humilhada, tratada injustamente”. Martin-Barbero (2008) destaca 

que “mais de um crítico viu, nessa condição da vítima estar ‘privada de identidade’ e 

condenada por isso a sofrer injustiças, a figura do proletariado” (Martin-Barbero, 2008, p. 

169-170).  

A fala do narrador na abertura do segundo ato de A Vida de Marciana, novamente 

reforça essa polaridade entre Tereza e Marciana ao afirmar que aquela estava sempre 

procurando motivo para desprezar a escrava, enquanto essa “na inocência de menina, mas na 

sua forma de mulher começava a despertar para o amor de Pedro...” (SALES, 1996, p. 3). 

Para Northrop Frye (1990), a polarização dos personagens entre bons e maus ocorre 

em diferentes tipos de narrativa, entre as quais se encontram aquelas que estão relacionadas a 

situações-limite para uma coletividade. A esse respeito, Martin-Barbero (2008) explica que o 

próprio o melodrama enquanto gênero dramático, em sua origem, na França do começo do 

século XIX, está profundamente relacionado à Revolução Francesa e à resignificação das 

massas populares naquele contexto político. Os mesmos que no Estado Absolutista eram 

considerados a canalha, o populacho, se transmudam em povo revolucionário, politicamente 

atuante: 

 

As paixões políticas despertadas e as terríveis cenas vividas durante a 
Revolução exaltaram a imaginação e exacerbaram a sensibilidade de certas 
massas populares que afinal podem se permitir encenar suas emoções. E, 
para que estas possam desenvolver-se, o cenário se encherá de cárceres, de 
conspirações e justiçamentos, de desgraças imensas sofridas por inocentes 
vítimas de traidores que no final pagarão caro por suas traições. Não é por 
acaso esta a moralidade da Revolução? ‘Antes de ser um meio de 
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propaganda, o melodrama será o espelho de uma consciência coletiva´. 
(MARTIN-BARBERO, 2008, p. 163-164). 

 

Disso se pode inferir que “a oposição entre bons e maus não tem sempre um sentido 

‘conservador’, e de algum modo, inclusive, o melodrama pode conter uma certa forma de 

dizer das tensões e dos conflitos sociais” (FRYE, 1990 apud MARTIN-BARBERO, 2008, p. 

168-169).  

É importante lembrar aqui que nos outros dois empreendimentos escriturísticos da 

narrativa do martírio de Marciana, a canção e o cordel, a família Feitosa não é citada, 

promovendo uma ofuscação dos sujeitos que produziram historicamente as relações de 

dominação representadas na narrativa. Em A Vida de Marciana, ao contrário, é seguida à risca 

a tradição oral, os opressores são nominados e dotados de vilania. 

No entanto, essa dicotomia entre uma elite opressora, vilã, e uma subalternidade 

oprimida, vítima, é de certa forma rasurada pela presença, na peça, de personagens que, 

mesmo subalternos, encarnam o tipo Traidor. São eles a escrava Tunica e o capataz Bastião. É 

Tunica quem, já na primeira cena do primeiro ato, resolve levar ao conhecimento de Tereza o 

romance entre Marciana e Pedro: 

 

TUNICA – Luzia, eu vou falar pra dona Tereza que Marciana anda de 
conversa com Pedro.  
LUZIA – Não, por favor! Deixe de ser fofoqueira menina não tem idéia do 
mal que vai fazer a pobrezinha. 
TUNICA – E daí que ela sofra, vá ver ela merece mesmo. 
LUZIA – Por favor não faça isso.  
TUNICA – To indo agora mesmo (e dá uma risada)  
(Sales, 1996, p. 2) 
 

  
 Mas, a função de delatora dessa personagem se reveste de outro sentido no quarto ato, 

onde é ela uma das agentes da punição de Tereza Feitosa ao denunciar o romance da filha da 

vilã com o vaqueiro Tinoco:  

 

TUNICA – Dona Tereza eu sei de tudo. Estava mesmo procurando a senhora 
pra contar, é que eu estava escondida e ouvi Luzia contar a Justina que 
sinhazinha está de chamego com um vaqueiro, e agora mesmo ela foi vê ele. 
TEREZA – A minha menina, a pessoa que mais amo, de esfrega com um 
vaqueiro morto a fome, e você acobertou isso sua negra maldita? Aonde está 
Leonardo? Não, não vou esperar que ele chegue. Bastião, venha aqui. Junte 
todos os homens, porque desta vez não vai sobrar um só negro nesta fazenda. 
(Sales, 1996, p. 9) 
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 Sob as ordens de Tereza, o capataz Bastião materializa o caráter violento dos vilões. É 

ele quem castiga a escrava Justina no tronco quando esta tenta defender Marciana. É ele quem 

amarra Marciana e a abandona na mata. É ele quem enforca a escrava Justina por ter 

escondido de Tereza o romance da filha com o vaqueiro Tinoco. Finalmente, é ele quem 

esfola vivo o vaqueiro Tinoco por ter se envolvido com a sinhazinha. Todas essas ações 

violentas são sublinhadas por um discurso extremamente agressivo e racista. Ao receber 

ordem para espancar Justina, no terceiro ato: “Vamos, negra atrevida, vou lhe ensinar como 

uma empregada de D. Tereza deve se comportar” (SALES, 1996, p. 6). Ao receber ordem de 

enforcar Justina, no quarto ato; “Vamos negra vou lhe ensinar como passar dessa para 

melhor” (SALES, 1996, p. 9).  

 Nas falas do capataz Bastião podemos observar outra característica marcante de A 

Vida de Marciana: o discurso racista dos vilões que ganha amplitude nas falas de Leonardo e 

Tereza Feitosa. No terceiro ato da peça, quando Marciana pede que interceda por ela, o 

fazendeiro demonstra repulsa pela simples aproximação da escrava: “Mantenha distância, 

negra. [...] e pare de choramingar negra porque esta tua voz ta me dando enjôo, nunca vi coisa 

tão sebosa por este chão...”. Mas, são as constantes imprecações de Tereza Feitosa contra os 

escravos que configuram o ápice do discurso racista dos vilões na peça, o que Ivanildo deixa 

claro já na apresentação da personagem. Sua primeira fala ao entrar em cena é: “Marciana, 

Marciana, vem logo negrota safada”. A partir daí, as referências aos negros serão sempre 

acompanhadas de um qualificativo pejorativo e a própria palavra negro e suas variantes 

assumem conotação de desdém: “negrita”, “negrinha”, “negro atrevido”, “negro morta-fome”, 

“negra não precisa de família. Sua família é demônio. Ele é pretinho como você”.   

Essa forte conotação racista no discurso das personagens do tipo Traidor, ou seja, 

daqueles a quem se espera que o espectador condene, evidencia que a narrativa do martírio de 

Marciana na peça teatral é claramente articulada a serviço de um discurso contra o 

preconceito. De fato, a questão do preconceito contra os negros é apontada por Ivanildo Sales 

como um dos principais motivadores para a composição da peça que, para ele, é ao mesmo 

tempo um meio de divulgar a história de Marciana, e uma via para “falar do preconceito, o 

preconceito forte que existe e, além de comentar sobre o preconceito da época, comparar com 

os dias de hoje, ainda hoje existe preconceito, naquela época era mais forte mais que ainda 

não acabou” (Ivanildo Sales, entrevista concedida em 08/06/09).  

Esse discurso anti-racista em negativo, que se materializa de forma icônica nas ações 

dos “vilões”, nas intervenções do personagem narrador ganha contornos positivos, de 

afirmação. Destaque-se que, ao exercer a função de comentador das ações e do caráter dos 
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personagens, o narrador de A Vida de Marciana acaba se configurando como o portador do 

ethos do drama como um todo. Sua voz, portanto, é uma importante via para compreender 

como é elaborado o discurso anti-racista no texto da peça e, como veremos, esse personagem 

acrescenta novas nuances à forma esquemática e estereotipada como aparece na voz dos 

vilões.  

Logo em sua primeira fala, na abertura da peça, o narrador anuncia o tema do 

preconceito como um norte para se ler a história de Marciana: “Numa época distante habitava 

nesta região uma família cujo sobrenome ‘FEITOSA’ os tornava ditadores, donos das 

situações, melhor dizendo senhores de escravos. Na época o preconceito com os negros ainda 

existia...” (SALES, 1996, p. 2).  

Em sua próxima intervenção, na abertura do segundo ato, quando é apresentado o 

personagem Pedro, percebe-se uma articulação no sentido de promover uma visão afirmativa 

da negritude que, no entanto, é permeada por certa ambigüidade: 

 

Numa outra fazenda próxima a de Dona Tereza trabalhava outra família de 
escravos os quais mantinham entre si um relacionamento agradável nas 
diversas reuniões que ocorria, seja de trabalho ou nos momentos de folga 
onde juntos podiam viver um pouco de paz já que era impossível conviver de 
maneira saudável com os homens brancos. Entre os escravos da determinada 
família estava Pedro o mais jovem de todos que apesar da cor escura tinha 
características de um rapaz bonito e até mesmo audacioso. Sendo que 
conservava a tradição escravista como se o fato não fosse um 
preconceito e sim uma qualidade. (Sales, 1996, p. 3, grifos meus) 

  

Observe-se que rapaz é bonito “apesar” da cor escura. Ao mesmo tempo, elogia-se seu 

caráter “audacioso” que reverte sua negritude em qualidade num cenário de forte preconceito. 

Essa ambigüidade também se revela na primeira fala do narrador, no primeiro ato, onde 

Marciana é apresentada não como negra, mas como “uma mulata faceira” (SALES, 1996, 

p.2), enquanto sua negritude é insistentemente demarcada em negativo por Tereza e Leonardo 

ao longo de toda a peça. Da mesma forma, a Marciana que aparece no sonho de Ivanildo que 

mencionei logo no começo deste tópico é descrita não como negra, mas como mestiça: “uma 

morena, negra, o cabelo bem longo, assim como se tivesse um cabelo liso’ (Ivanildo Sales, entrevista 

concedida em 08/06/09). Nota-se certa dificuldade em assumir a negritude do par romântico do 

drama como beleza que acaba mais associada a traços “brancos” como o cabelo liso.  

Aqui cabe recorrer à noção de ambivalência, que o pensador pós-colonial Homi 

Bhabha (2005) toma da psicanálise para argumentar como o discurso colonial opera numa 

dialética de atração (por algo, por alguém ou por um fazer) e repulsão, simultaneamente, em 
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outros termos, numa “flutuação contínua entre o desejo de algo e o seu oposto” (YOUNG, 

2005, p. 198). O caráter híbrido da população gerada a partir do cruzamento entre brancos, 

indígenas e negros é, na visão das teorias raciais do século XIX, “potencialmente ameaçadora 

à sua origem européia, por meio da produção de pessoas polimorficamente perversas que são, 

na frase de Bhabha, ‘brancas, mas não o suficiente’” (YOUNG, 2005, p. 214).  Os inúmeros 

termos gerados nas sociedades que se formaram por processos de colonização na América 

para identificar as diferentes hibridações de raças mistas (moreno, pardo, mestiço etc.) são, 

para Young (2005) um claro produto dessa dialética de atração e repulsão.  

Sabemos que essas teorias raciais européias, como esclarece Renato Ortiz (1994), 

serviram de base para as formulações explicativas do Brasil elaboradas pelos precursores das 

Ciências Sociais no país e que elas se fundamentavam no pressuposto de uma hierarquia 

racial que orientaria todo o processo civilizatório traduzido na análise de Nina Rodrigues 

(s.d.p.) da seguinte forma: “1) as raças superiores se diferenciam das raças inferiores; 2) no 

contato inter-racial e na concorrência social vence a raça superior; 3) a história se caracteriza 

por um aperfeiçoamento lento e gradual da atividade psíquica, moral e intelectual” (NINA 

RODRIGUES, s.d.p., apud ORTIZ, 1994, p. 20). Nessa perspectiva, mestiçagem é sinônimo 

de inferioridade: 

 

O mestiço, enquanto produto do cruzamento entre raças desiguais, encerra, 
para os autores da época, os defeitos e taras transmitidos pela herança 
biológica. A apatia, a imprevidência, o desequilíbrio moral e intelectual, a 
inconsistência seriam dessa forma qualidades naturais do elemento 
brasileiro. A mestiçagem simbólica traduz, assim, a realidade inferiorizada 
do elemento mestiço concreto. (ORTIZ, 1994, p. 21) 

 

Esse pressuposto da superioridade da raça branca opera na formação da identidade 

brasileira em seus primórdios. A noção de povo identificada à problemática étnica resulta 

numa visão depreciativa das classes subalternas e da cultura popular, como discuti no 

primeiro capítulo ao discorrer sobre a religiosidade popular. Essa perspectiva racista se traduz 

de diversas maneiras nas práticas sociais e culturais e englobam desde a política imigratória 

do Estado nacional republicano em seus primórdios que “além de seu significado econômico, 

possui uma dimensão ideológica que é o branqueamento da população brasileira” (ORTIZ, 

1994, p. 31) até os capilares da sociedade, manifestando-se na linguagem, no comportamento, 

nas concepções de beleza, de status social etc. Ser negro, indígena ou mestiço, é estar no lugar 

de subalterno.  
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O agente de saúde Paulo Lemos, ex-membro do PLARC, oferece uma visão bastante 

lúcida de como os constrangimentos dessa construção histórica, mais de um século depois, 

ainda operam na dinâmica das interações sociais de Vila Planalto. Ao observar que, nas várias 

encenações da peça, “não teve nenhuma Marciana negra ainda”, ele atribui o fato ao 

preconceito da própria população de Vila Planalto: “essa é uma questão que, o pessoal daqui 

mesmo, o pessoal daqui não aceita a história, às vezes, em certo sentido, dela ser negra que, 

olha só, já é um preconceito do povo daqui” (Paulo Lemos, entrevista concedida em 

08/06/09). Essa consciência do preconceito da população local parece ter sido iluminada pelo 

contato com a comunidade Consciência Negra, em Tauá, por ocasião da já referida 

apresentação de A Vida de Marciana no Dia da Consciência Negra, em 2004. Paulo conta que 

“eles vieram aqui e deram um show em nós. Eles se admiravam, viram a idéia do povo, que 

tinha preconceito, sem querer que Marciana fosse negra” (Paulo Lemos, entrevista concedida 

em 08/06/09).  

Essa relação ambígua com a negritude anunciada por Paulo e presente no discurso da 

peça e do próprio autor, Ivanildo Sales, lança luz sobre a aceitação tão imediata pela 

comunidade do retrato de uma menina de pele clara e olhos azuis como representação da sua 

santa de devoção.  

 É preciso retomar aqui o fato de que a presença negra na sociedade cearense, como 

destaquei no primeiro capítulo, tem sido sistematicamente obscurecida ao longo da história, 

por meio de uma série de práticas, e que, na região dos Inhamuns, a elite branca, por meio de 

diferentes mecanismos, entre os quais a prática dos casamentos intra-família, fez questão de 

demarcar a separação entre brancos, negros e mestiços na região, o que se perpetuou até 

tempos recentes, como observa Paulo Lemos:  

 

hoje a gente, tá bem misturado, , hoje que eles [os Feitosas] começaram a 
casar com a gente [mestiços e negros], mas no passado eles [os Feitosas] só 
casavam entre eles, tanto que eles são muito parecidos uns com os outros, 
né? [...] agora que eles começaram a se misturar, o povo mais jovem já 
quebrou essa história de casar só entre eles. (Paulo Lemos, entrevista 
concedida em 08/06/09). 

 

Aqui, mais uma vez é preciso considerar que os discursos são construídos em meio a 

coações, constrangimentos próprios das relações de força que regem a sociedade em que os 

sujeitos que os produzem estão inseridos. Essa perspectiva nos ajuda a compreender a 

ambivalência do anti-racismo em A Vida de Marciana que acaba reproduzindo a dialética de 
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atração e repulsa do discurso colonial em sentido contrário: Marciana e Pedro são negros, mas 

não exatamente.  

 O fato de Ivanildo, ao atualizar a narrativa do martírio de Marciana, colocá-la a 

serviço de um discurso contra o preconceito, que ele afirma insistentemente existir no 

presente, associado à atuação da comunidade de remanescentes de quilombos do bairro 

Aldeota, em Tauá, além da observação de Paulo Lemos sob o preconceito da própria 

população de Vila Planalto, são indicativos claros de que essa é uma questão que afeta a 

população subalterna da região atualmente. Vale lembrar que a questão do preconceito 

também é mencionada, embora de forma menos enfática que em A Vida de Marciana, na 

canção, quando ao apresentar Marciana, o poeta diz que ela “foi por Tereza criada / servindo 

de empregada / maltratada e sem valor / além desse preconceito / ainda não tinham o direito / 

de arranjar um amor”; e no cordel, quando o poeta afirma que Marciana “foi vítima do 

preconceito / da grande perseguição / do seu maldito patrão / e do orgulho da patroa / 

Marciana, vitimada / por ser escrava amada / pra ser amante do patrão”.  

Voltamos, assim à função clássica da memória, segundo Beatriz Sarlo (2007) que é 

fundar um presente em relação com um passado. O esforço de denunciar o preconceito que 

vitimou Marciana, presente nos empreendimentos escriturísticos que atualizam a narrativa de 

seu martírio e que encontra sua expressão mais explícita e enfática no texto teatral A Vida de 

Marciana, ou seja, de investir no presente suas opiniões sobre o que aconteceu no passado, 

nos mostra que a memória de Santa Marciana  se coloca “deliberadamente no cenário dos 

conflitos atuais” e pretende atuar nele (SARLO, 2007, p. 61). Os fatores presentes, observa 

Connerton (1999) “tendem a influenciar – alguns diriam mesmo distorcer – as nossas 

recordações do passado, mas também porque os fatores passados tendem a influenciar, ou 

distorcer, a nossa vivência do presente” (CONNERTON, 1999, p. 2).  

De fato, até aqui, vimos que o projeto, em decurso, de construção social do culto a 

escrava e de estabelecê-lo como dispositivo de auto-definição cultural de Vila Planalto é, ao 

mesmo tempo, religioso, na medida em que é uma expressão de fé legitimada pelas práticas 

devocionais dos fiéis e que desejam se estabelecer e perpetuar; econômico-político, já que 

existe a pretensão declarada de transformar Planalto num centro de peregrinação religiosa e, 

assim, atrair divisas e desenvolvimento para a localidade, o que poderia, inclusive, gerar sua 

emancipação político-administrativa; e político-cultural em diferentes dimensões, tendo sido 

enfatizada nesse tópico a operação de construir, por meio da história de Marciana, um 

discurso sobre o preconceito vivenciado, como vimos, de forma ambivalente pela população 

subalterna da região.  
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Mas, se podemos, como já destaquei, considerar a empresa escriturística como uma 

intervenção no real na medida em que organiza instrumentos que orientam a apropriação do 

espaço exterior (CERTEAU, 1994), é na performance que essa apropriação, mediada pelo 

jogo escriturístico, se materializa. E se a performance, como nos diz Zumthor (2007), seja 

leitura silenciosa ou vocalização, afeta as capacidades significantes do texto escrito, modifica 

o seu estatuto semiótico e gera novas regras de semanticidade (ZUMTHOR, 2005, p. 148), 

cabe investigar como se dá a atualização do culto a Santa Marciana conforme elaborada em A 

Vida de Marciana, em situação de performance.  

 

3.3 Entre o teatro e o ritual: A Vida de Marciana em performance 

 

Segundo Cohen-Cruz (2005), um dos princípios centrais do teatro comunitário 

consiste no fato dele se situar na fronteira entre a arte e o ritual” (COHEN-CRUZ, 2005, p. 

81). Com respeito à performance A Vida de Marciana, é preciso considerar que, em seu 

contexto original, ela se dá dentro de um ritual que é a festa da padroeira. A performance que 

acompanhei e documentei aconteceu na noite de 17 de julho de 2009, por ocasião da abertura 

da festa daquele ano.  

Como de praxe, a festa da padroeira foi divulgada por meio de anúncios na Rádio 

Cultura, naquele ano, com duas novidades: a volta, após três anos, da apresentação de A Vida 

de Marciana, na abertura, e a realização da primeira Caminhada da Fé, no encerramento, no 

dia 27.  A Caminhada da Fé, certamente por ter sido uma iniciativa da prefeitura de Arneiroz, 

ganhou divulgação mais sistemática. Nos dois dias que antecederam a abertura da festa, um 

carro de som percorreu a sede do município em diferentes horários convocando a população 

para a caminhada, num claro esforço de enxertar e institucionalizar uma nova seqüência 

cerimonial na dinâmica de construção de Vila Planalto como uma hierópolis. Trata-se de um 

exemplo evidente do que Eric Hobsbawm (2008) chama de “tradição inventada”, ou seja, um 

conjunto de práticas de natureza ritual ou simbólica “que visam inculcar certos valores e 

normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma 

continuidade em relação ao passado” (HOBSBAWM, 2008, p. 9).  

Embora divulgado na imprensa como homenagem a Santa Marciana, os anúncios do 

carro de som não faziam qualquer referência à santa não-canônica. O texto, intercalado por 

cânticos religiosos, entre os quais a canção em louvor à Senhora Santana, referiam-se apenas 

à Caminhada da Fé, que aconteceria no dia do encerramento da festa da padroeira. Como se 

pode ver, a apropriação do poder público do projeto de instituir Planalto como um centro de 
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peregrinação religiosa se dá na mesma ambigüidade característica do culto à Santa Marciana: 

numa tensão entre o oficial e o clandestino, na qual as ações são articuladas de tal modo que a 

igreja não seja confrontada diretamente, e a devoção popular, na qual está a semente do 

vislumbrado desenvolvimento, traduzido em divisas para o município, uma vez que o projeto 

vingue, de algum modo seja contemplada.  

A abertura da novena estava programada para as 19:00h. No meio da tarde, ao chegar 

em Planalto, encontrei a movimentação característica dos voluntários envolvidos nos 

preparativos de uma festa religiosa (limpeza e ornamentação da capela, improvisação de 

postes de luz na parte externa, onde são dispostas mesas e cadeiras para a socialização, após a 

missa). Na lateral esquerda da capela, Ivanildo Sales, sozinho, trabalhava na montagem de 

uma caixa cênica com estacas de madeira e uma cortina sustentada por barbantes. A área da 

platéia demarcada pela disposição de algumas cadeiras em posição frontal. À primeira vista, 

achei a caixa cênica pequena (aproximadamente 2m x 2m), mas não comentei. Mas, minha 

opinião foi sendo confirmada mais tarde pelos membros do PLARC que, aos poucos, se 

aglutinavam. Os rapazes trazendo objetos de cena que sempre são recolhidos e montados no 

próprio dia da apresentação: um galho de juazeiro plantado numa lata grande, um cruzeiro 

feito de galhos trançados, uma estaca de madeira sustentada numa base cimento armado que é 

usada como o “tronco” nas cenas de castigo, alguns “milagres”, um cesto, um pilão e um 

sapo-cururu para a cena de tortura de Marciana. As mulheres trazendo figurinos e adereços.  

Ao aproximar-se a hora do Angelus, os cânticos religiosos que se ouve pela radiadora 

da capela começam a dar o tom.  

Concluída a montagem dos postes de luz no terreiro, o eletricista se ocupa de puxar 

uma extensão para instalar um único ponto de luz na área da caixa cênica, cujos limites 

continuam sendo alvo de debate. Observo a Gruta de Marciana, limpa, sem qualquer 

decoração ou iluminação especial e os portões sem cadeados, mas fechados. Segundo me 

esclareceu D. Maria Alnécia, a restrição ao acesso “é porque tem muita criança, elas entram e 

quebram as plantas” e também para evitar namoro nos bancos e outros problemas típicos do 

afluxo de visitantes (D. Maria Alnécia, entrevista concedida em 17/07/09). Aqui vale observar 

que já estive na festa em três ocasiões procurando contemplar tanto os momentos culminantes 

da abertura e do encerramento, quanto o período intersticial, e não presenciei afluxo de fiéis à 

gruta durante os festejos a Santana. Mas, tanto D. Sinhá, que lidera a organização da festa, 

quanto o próprio pároco confirmaram que as doações depositadas no cofre de Santa Marciana 

durante os festejos suplantam àquelas depositadas no cofre da padroeira o que, podemos 

inferir, é confirmado pelo atual investimento da prefeitura na potencialização da festa já que o 
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poder público dificilmente empreenderia tal esforço se não visse no culto a Marciana reais 

possibilidades de atrair dividendos. O que tudo isso reforça é, por um lado, o caráter ainda 

sub-reptício das práticas devocionais ligadas ao culto à escrava e, ao mesmo tempo, o caráter 

político da performance A Vida de Marciana, única ação que explicitamente afirma a devoção 

a Marciana em plena festa da padroeira oficial.  

Pouco a pouco, começam a chegar os caminhões “paus-de-arara” lotados de devotos, 

que se aglomeram dentro e fora da capela. Cresce também o fluxo de motocicletas. Um 

ônibus estaciona trazendo os componentes da Banda Municipal de Arneiroz, devidamente 

fardados. Aos poucos, se instala um “pra lá e pra cá”, uma expectativa típica do antes dos 

começos. Dona Sinhá aparece e, pela radiadora, pede aos motoqueiros que se dirijam à 

fazenda Santana, de onde virá o andor trazendo a imagem da padroeira, “que é pra gente ter 

uma carreata bem bonita” (Fala de D. Sinhá pela radiadora da capela em 17/07/09).  

A porta da lateral esquerda, bem nos fundos da caixa cênica, dá para um salão  onde os 

membros do PLARC improvisaram o camarim.  Os mais vexados já começam a vestir os 

figurinos e, alguns, a bater o texto. Os rapazes troçam uns com os outros assumindo o lugar 

social de seus personagens, usando frases da peça, improvisando reações improváveis para as 

cenas. O clima de performance vai se instalando de mansinho. Maria de Fátima, estreante na 

encenação na função de cantora e responsável pelos ajustes de todo o figurino, vai de um em 

um avaliando, ajeitando, alinhavando. É mãe de Diego e Débora, que também estão no 

elenco. Naquele mesmo dia, mais cedo, ela me contava em entrevista: “ele [Ivanildo] me 

mostrou as roupas, algumas peças precisavam de ajuste, assim, o embainhado ta se 

desembainhando, então a gente tem que trazer pra dar uma consertadinha pra sair tudo 

perfeito” (Maria de Fátima, entrevista concedida em 17/07/09).  Declarou-se muito amiga do 

“compadre Ivanildo” e parceira constante em seus trabalhos artísticos. “Eu acho bom 

participar dessas coisas. Já trabalhei oito anos na pastoral da criança, faço um curso de serviço 

social, [...] já participei de coroação [ de Nossa Senhora], já participei de São João”. Ela 

entende que essa movimentação cultural é boa para Vila Planalto. “Tem que fazer o lugar 

crescer, e o lugar só cresce através de nós, se a gente baixar o astral, como é que o lugar vai 

crescer?” (Maria de Fátima, entrevista concedida em 17/07/09). 

O figurino, assim como todos os demais elementos cênicos usados na performance, 

resultam de um esforço coletivo. Segundo Ivanildo, “todo mundo se responsabiliza. Eu digo 

como é, até porque [...] quando eu escrevo uma peça já vem todos os detalhes, né? Roupa de 

fulano, calçado... na forma de apresentar, mas cada um arranja seus trajes” (Ivanildo Sales, 

entrevista concedida em 08/06/09). Toda essa movimentação voluntária traduz o caráter 
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colaborativo do trabalho do PLARC que ultrapassa os limites do grupo e envolve a 

comunidade de Planalto como um todo. Ivanildo conta que sempre que o grupo precisa de 

alguma coisa que não tem, eles percorrem as casas para tomar emprestado. “Até móveis a 

gente já tomou emprestado para algumas apresentações, mas não há dificuldade, as pessoas 

emprestam, roupas, tem pessoas que fazem é doar mesmo”. (Ivanildo Sales, entrevista 

concedida em 08/06/09). 

Paula Layane, em sua estréia no papel de Tereza Feitosa, chega trazendo um novo 

figurino, arranjado por ela mesma: um belo conjunto de blusa estampada e saia camadas em 

tecido nobre, bem ao gosto das “sinhazinhas”. Aparentemente sem que ninguém a tenha 

alertado sobre a polêmica já instaurada em torno da caixa cênica, ela observa o arranjo e 

sentencia: “Eu mesma que não vou me apresentar aqui”. Ivanildo, em nenhum momento, 

polemizou com sua equipe sobre a insatisfação quanto ao espaço de apresentação. Esquivou-

se de comentar, mas eu não percebi qualquer diálogo entre ele e os demais voluntários que 

atuavam na organização da festa. Dona Sinhá tinha se dirigido direto para a capela, sem dar 

conta da movimentação do grupo. Quando o eletricista se achegou para instalar uma lâmpada 

que iluminasse a caixa cênica, o diretor deixou escapar, baixo e com certa ironia: “pensei que 

a gente fosse se apresentar no escuro”.  

O local escolhido para a apresentação e a timidez da caixa cênica, eram claros indícios 

de um contexto bem diferente dos tempos de padre Roberto, quando o grupo executou sua 

performance dentro da capela. A orientação de padre Erasmo de ir “lidando com a situação 

[culto a Marciana] sem querer mexer”, como afirmou em entrevista concedida em 08/06/09, 

fica explicitada na interação silenciosa e algo em paralelo, sem intercessão, entre a 

organização da festa e a organização da peça.  

O estouro de fogos de artifício me atrai para o terreiro. A banda entoa os primeiros 

acordes da canção da padroeira e Dona Sinhá assume o microfone, liderando a cantoria. A 

carreata aponta num frenesi de faróis e buzinas que se misturam ao canto. No andor, todo 

enfeitado com velas e flores, Senhora Santana, a mãe de Maria Santíssima, tendo a mão 

direita sustentando um pergaminho aberto e a esquerda carinhosamente pousada sobre o 

ombro de Maria menina que, de mãozinhas postas, recebe atenta os ensinamentos maternais. 

Meus olhos marejam, como sempre nessas ocasiões. Em mim, e imagino que em boa parte da 

gente que se aglomera para espiar e receber a procissão, o religioso se instala. Observo-o 

movendo os corpos nas posturas e gestos característicos da devoção. É o que Connerton 

(1999) chama de “ação ritual”. Para o autor, o poder comemorativo do rito ultrapassa a 

recordação. Nele, o acontecimento sagrado é reapresentado. Quem participa se torna 
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contemporâneo do acontecimento mítico que é encenado “de forma corporificada”. Os atos 

representados no lugar sagrado promovem a suspensão da ilusão do tempo mundano e a 

instauração do tempo litúrgico, ao mesmo tempo em que chamam “a atenção dos seus 

participantes para objetos de pensamento e de sentimento que estes pensam ter um significado 

especial” (LUKES, 1975 apud CONNERTON, 1999, p. 49-50). Se considerarmos que, como 

Connerton (1999) argumenta, as constantes do mito são a luta, o sacrifício e a vitória e que 

essa é a estrutura básica da vida dos santos (luta pela instauração dos ideais cristãos e contra 

as forças que, em dado momento, podem obstaculizar esse intento, o que, necessariamente, 

leva ao sacrifício – renúncia aos prazeres mundanos, flagelos, etc. – mas que, por isso mesmo, 

conduz à vitória que é a comunhão total com Deus), podemos entender porque não há conflito 

no fato dos fiéis ali reunidos, pelo menos boa parte deles, adorarem simultaneamente, na 

mesma cerimônia, a padroeira oficial e a santa não-canônica, já que ambas, guardadas suas 

especificidades, simbolizam o sentimento religioso cristão. 

A capela está lotada, e alguns fiéis, não tendo encontrado assento, se aglomeram na 

calçada. Volto ao camarim e encontro os atores todos devidamente vestidos de seus 

personagens. Maria de Fátima coloca sobre a cabeça de sua filha, Débora, que interpretará o 

anjo, uma coroa de papel enfeitada com lantejoulas douradas e, num último retoque, ajusta as 

asas. O clima de descontração, risos e piadas já evaporou completamente. A proximidade do 

início da performance, naturalmente, instaura um clima de circunspecção e cada um, a seu 

modo, se concentra. Percebo que os acessórios de cena tinham sido retirados da caixa cênica e 

eles me explicam que tinham decidido por se apresentarem na calçada da igreja. Indago por 

Ivanildo Sales, mas ele tinha ido à Casa de Cultura para tomar um banho e pegar seu próprio 

figurino. Nessa apresentação, ele interpretará o narrador, mas em outras ocasiões já 

interpretou Leonardo Feitosa, um dos vaqueiros e outros personagens onde possa se encaixar, 

de acordo com a necessidade. Mas, jamais se esquiva de estar em cena que, segundo ele “é a 

melhor parte que eu acho. É bom entrar, mostrar seu talento para o público que ta ali 

assistindo. Então, quando você consegue fazer uma cena bem feita, né?  Todo mundo lhe 

aplaude, então, é muito gratificante. O salário de quem faz teatro é palmas, né?” (Ivanildo 

Sales, entrevista concedida em 08/06/09).  

Do “camarim” é possível ouvir as palmas dos fiéis marcando cânticos da liturgia 

celebrada por padre Erasmo com o auxílio de D. Sinhá. Seguindo um rito tradicional da 

cultura teatral, cumprimento cada um dos atores desejando “merda pra você”37. Eles sorriem, 

                                                           
37 Expressão que entre os artistas de teatro quer dizer “boa sorte!” 
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cúmplices. Sem conseguir cumprimentar Ivanildo Sales, que ainda não retornou, posiciono-

me nos degraus da calçada da capela de modo a poder filmar de frente imagens da 

performance e da platéia. Do ponto de vista de quem espera sob a expectativa da entrada em 

cena, o ritual da missa se cumpre num de repente. Após a seção final dos avisos, que não 

incluem nenhuma menção à peça que se sucederá, os fiéis se dispersam e, orientados pelos 

atores, esvaziam a capela, cujas portas serão fechadas para assumir a função de coxia38. 

Enquanto uns cuidam disso, outros dispõem cadeiras em semicírculo pela calçada, formando 

uma arena, bem à moda do teatro de rua e, no espaço de representação, posicionam os objetos 

de cena. Feito isso, os atores entram na capela e fecham a porta. A platéia se acomoda, 

mulheres, principalmente as mais idosas, nas cadeiras, juntamente com algumas crianças, e os 

homens e mulheres mais jovens logo atrás, de pé.  

 Daí a pouco, entra Ivanildo Sales, todo de preto (calça, camisa, capa longa e chapéu) e 

se coloca no centro da cena. Alguns riem, sinalizando uma audiência ruidosa, participativa, 

que caracterizará toda a performance. Ele traz o texto da peça, que abre para ler a introdução. 

Terminada a leitura, ele fecha o texto e, numa transição de corpo, com um gesto simples de 

mudança de postura e entonação de voz, assume o personagem Narrador. Ao incorporar essa 

introdução na cena, na forma de leitura, Ivanildo Sales traduz para o formado teatral uma 

tradição da poesia popular que é a evocação. Tal como Lourival Pereira, autor da Canção de 

Marciana, Ivanildo Sales estabelece uma demarcação clara entre a não-representação e a 

representação, colocando-se em cena, inicialmente, como ele mesmo, na condição de “porta 

voz e autor de um texto que antes tinha sido elaborado coletivamente” (CARVALHO, 1994, 

p. 74), como narrador-artesão da história que aquela comunidade, desde seus antepassados, 

elegeu como representação mental de sua existência enquanto grupo social distinto, 

autenticada pela sua tradição oral, por sua fé manifesta nas práticas devocionais. A história, 

nesse sentido, não pertence a quem narra, mas ao público.  

Na performance, fica muito claro o que as entrevistas já tinham apontado: a narrativa 

está muito viva na memória comunal dos habitantes de Planalto hoje, e as pessoas fazem 

questão de manifestar isso, de mostrar que o que está sendo narrado lhes pertence, que elas 

também estão autorizadas a contar aquela história. Repetidas vezes, ouve-se, vindos da 

platéia, fragmentos de falas que antecipam o que ainda está por acontecer, comentam a cena e 

o caráter dos personagens, expressão do que Zumthor (1993) chama de “ouvinte cúmplice”. 

Cohen-Cruz (2005) evoca Richard Schechner (1973) para considerar que no Teatro em 

                                                           
38 Espaço imediatamente anterior e que dá acesso ao palco.  
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Comunidade, tal como no ritual (religioso ou laico), não há separação rígida entre quem atua e 

quem assiste na medida em que a performance se dá em função de um projeto  mais amplo 

que é a (re)afirmação de verdades partilhadas pelo grupo e, nesse sentido, estabelecer vínculos 

entre os antepassados e as próximas gerações (COHEN-CRUZ, 2005, p. 85).  

É claro que esse engajamento da platéia na performance A Vida de Marciana não se dá 

de forma generalizada nem unívoca, mas em meio a dispersões típicas de uma situação de 

teatro de rua (conversas paralelas, trânsito de pessoas que chegam, outras que saem, etc.), 

onde não cabem as regras características do disciplinamento do teatro convencional. Essas 

dispersões, no entanto, não chegam a dissipar “a totalidade das energias que constituem a obra 

viva” (ZUMTHOR, 1993, p. 222), ao contrário, compõem o conjunto dessa audiência sonora 

que se acentua à medida que a performance avança e a platéia fica ainda mais à vontade. Os 

deboches de Tereza e Leonardo Feitosa para com os serviçais provocam risos e comentários 

do tipo: “Tereza era poderosa”. Quando, no terceiro ato, os capangas dos Feitosa estão 

amarrando as mãos e os pés de Marciana, uma senhora na platéia complementa em voz alta: 

“amarra as mãos que é prá não comer nem juá”. Nesse ponto, ocorre uma pausa no diálogo 

que se prolonga quase ao desconforto. Percebo, então, que Paula Layane, que interpreta 

Tereza Feitosa, havia esquecido o texto. Nesse momento, ela deveria chamar a escrava Tunica 

e ordenar que ela amarasse um sapo-cururu no pescoço de Marciana. É quando na platéia, 

uma senhora posicionada de modo que podia ver a movimentação na “coxia”, já que a porta 

estava entreaberta, faz um sinal para Paula Layane que, discretamente, se aproxima dela, que 

novamente faz sinal para que a atriz olhe na direção da “coxia”. A cena, então, graças à 

intervenção direta da “ouvinte cúmplice’, prossegue. Tunica entra já trazendo o sapo-cururu 

vivo, que provoca gritos na platéia. Marciana é deixada aos pés do juazeiro e todos os demais 

personagens saem de cena. Em meio às várias exclamações, outra voz feminina, de uma 

senhora idosa, se destaca: “Ave Maria! Ah, minha filha, é triste uma pessoa numa situação 

dessas, a pessoa amarrada com um sapo no pescoço...”. Entra o narrador: 

 

NARRADOR – Já faz alguns dias que Marciana separou-se de Pedro 
definitivamente, foi jogada como um animal no meio do mato. Não suporta 
mais a sede, a fome. Alguns vaqueiros da fazenda vendo-a no meio do mato 
sentem piedade e ao passarem por baixo dos juazeiros derrubam a fruta para 
que assim possa aliviar a fome.  

 

 Entram os vaqueiros Tinoco e Bazílio e se propõe a ajudar, mas Marciana, temendo 

pela segurança dos dois, adverte-os: 
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MARCIANA – não tenham piedade de mim, tenham de vocês mesmos. 
Como são bons, mas não se arrisquem tanto, se forem vistos aqui Dona 
Tereza vai pedir a cabeça de vocês. Conformem-se, porque na situação que 
me encontro, só aquele pai pode me ajudar, como também peço a ele para 
que ajude vocês. Mas agora vão eternos vaqueiros amigos, Deus os abençoe.  

 

A postura serena e resignada da escrava diante do sofrimento, sua renúncia à própria 

salvação em função da integridade de seus amigos provoca comoção na platéia. Um silêncio 

respeitoso, que se insinuava aos poucos desde o começo da cena, ganha forma. Na primeira 

fila, uma senhora sentada ao lado da que interviu  na cena anterior, chora, enquanto o narrador 

enfatiza: 

 

NARRADOR – Marciana sofre muito, sente-se fraca e incapaz de buscar a 
vida, está sozinha, no seu corpo frio bate um coração humano que espera ser 
abençoado por Deus. Numa noite solitária e triste Marciana volta-se para os 
céus numa prece de esperança e fé, buscando encontrar o Deus que tanto 
acreditou para que possa transportá-la para outra vida digna de sua cor, da 
sua descendência.  

  

 Marciana, então, faz sua oração: 

 

 MARCIANA –  Senhor minha vida foi muito difícil! 
                          Não conheci meus pais, apenas você 
                          Meu bondoso pai do céu 
                          Não tive casa. Nem comida 
                          Nem sequer pude amar 
                          Nunca reclamei porque sempre 
                          Soube que estavas comigo 
                          Como sei que está comigo agora.  
                          Atenda o meu pedido 
                          Me leva para junto de ti.  

 

Entra o anjo. Ao vê-lo, Marciana dá o último suspiro. Outra voz feminina exclama 

comovida: “Morreu, ah!” Bem próximo das atrizes, sentada na primeira fila, outra senhora 

enxuga as lágrimas. Entra novamente o Narrador, para anunciar que “naquela mesma noite 

Marciana teve uma morte calma, e seu corpo foi levado pelos vaqueiros da fazenda e lá 

mesmo enterrada. Sua história percorre de pessoa para pessoa até mesmo nos versos de uma 

canção”. Em geral, a canção é ouvida na gravação do violeiro Geovani Coelho, mas para essa 

performance adotou-se pela interpretação ao vivo e à capela de Maria de Fátima. Ela entra, 

cabelos soltos, vestido longo azul, mangas curtas bufantes, saia ampla e, lendo, desata a voz. 

Na platéia, o silêncio grave, litúrgico, atinge seu ápice, esgarçando ao extremo a fronteira 

entre teatro e ritual nas expressões contritas, pensativas e no choro discreto de alguns. Nos 
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versos finais, Maria de Fátima ergue a vista do papel e a mão direita, para anunciar: “com os 

seus milagres santos / só Jesus saberá quantos / foram curados por ela”. É aplaudida em cena 

aberta.  

A retirada do corpo de Marciana pelos vaqueiros, na forma como é feita, quebra o 

clima de contrição e instaura novamente o riso. Voltam os comentários e exclamações. À 

entrada de Tereza Feitosa, ouve-se outra voz feminina: “Lá vem a Tereza. Ela agora tá feliz.”  

Na seqüencia do texto, há uma cena em que Tereza descobre, por meio da escrava 

Tunica, que sua filha, Sinhá, está de romance com o vaqueiro Tinoco.  Indignada, ela castiga 

pessoalmente a filha e manda o capanga Bastião matar o vaqueiro. Essa cena, que faz parte da 

punição final da vilã, foi cortada no ensaio. Questionado pelos atores, Ivanildo Sales não 

justificou o corte, apenas orientou seguir direto para a cena seguinte, na qual Tereza já 

aparece acordada no meio da madrugada esperando o marido, que não chega.  

Na performance,  uma voz masculina na platéia fez uma insinuação ao adultério, 

seguida de risos. Uma voz feminina comenta: “Tá pagando os pecados, ela”. Diego Lemos, 

que interpreta o vaqueiro Cristiano, demora a entrar em cena, o que é percebido pela platéia. 

Ouve-se um “Deve tá é longe”, seguido de risos. Quando finalmente chega, o vaqueiro 

anuncia que o povo todo se reuniu para homenagear Marciana, “todo mundo dizendo que 

negra ta rogando milagre”. E Leonardo Feitosa, ativando o poder que os seus antepassados 

construíram e legitimaram há séculos, acreditando na força de seu sangue para impor sua 

ordem ao mundo, àquele mundo, esbraveja aos capangas: “Chega, agora vão calar a boca 

desses infelizes”. É quando Tereza, atormentada, sem poder de contra-ordem, ajoelha-se e 

suplica: “Não Leonardo, não faça isso. Esse povo ta é variando ninguém vai dar crença a isso. 

[...] Por favor sou eu que lhe peço, deixe eles”. Leonardo aquiesce, e saem todos de cena.  

Daí a pouco, um dos atores traz o cruzeiro e os milagres, montando o cenário para o 

gran finale: a louvação de Marciana. Então, ao som da Ave Maria, entram todos os 

personagens em cortejo e se ajoelham diante do cruzeiro cênico. Escravos, vaqueiros, os “do 

bem” e os “do mal”, todos, e por último, ela própria, Tereza Feitosa, branca, de “linhagem 

nobre”, roupa fina, saia em camadas que precisa levantar para ajoelhar-se, as mãos postas, a 

cabeça baixa. Todos rezam diante de Marciana, agora santa, um manto claro cobrindo as 

vestes de escrava, mãos postas, cabeça erguida, não pelo orgulho, mas pela paz que 

finalmente encontrou junto aos seres celestiais, onde não há escravidão, injustiça, nem sangue 

derramado. O silêncio grave e emotivo volta a se instaurar. Esse é o segundo momento em 

que fronteira entre o teatro e o ritual se dilui quase ao desaparecimento.  
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Terminada a Ave Maria, todos de retiram e entra o narrador, para sua derradeira 

intervenção, para dar um nó na trama de sentidos estendida ao longo da narrativa. Sua fala é 

acentuada pela Ave Maria, que volta em volume mais baixo, como fundo musical:  

 

Hoje Marciana ainda existe no coração daqueles que tem fé e a procuram na 
simples capela em Planalto Santana. Seus milagres existem e como prova 
disso estão as esculturas de madeira que muitos depositam em 
agradecimento a cura de suas doenças. Marciana é santa para mim e para 
Deus, foi uma pessoa como outra qualquer, só que a sua cruz foi mais pesada 
e o seu calvário bem mais cedo, não morreu por nossos pecados, mas sim 
por sentimento proibido que surgiu como o sol em seu coração simples e 
humilde. Porque se sentir dono de alguém, se todos nós temos um único 
superior, Deus. Para que fazer tantas maldades se somos frutos do amor. 
Para que acharmos que pertencemos a mundos diferentes se vamos todos 
para o mesmo lugar. Por que fazer a diferença aqui, se lá somos todos iguais. 
(SALES, 1996, p. 11) 

  
Os atores voltam de mãos dadas. A platéia demora um pouco mas, finalmente, 

aplaude, enquanto o elenco volta para a “coxia”, a exceção de Ivanildo Sales que, de volta ao 

lugar de poeta, narrador, diretor, agradece a atenção da platéia e se despede dizendo: “tenham 

todos uma boa noite, e até o próximo ano”.  

Apesar do “nó de sentido” do narrador, sabe-se que “produzem-se, entre ela [a 

performance] e seu público, tantos encontros diferentes quantos diferentes ouvintes e leitores” 

(ZUMTHOR, 2007, p. 55). Alguns podem ter tido uma leitura mais laica, engajada com o 

discurso contra o preconceito. Os mais devotos, não exatamente de Marciana, mas que 

certamente têm sua corte celeste privada, hão de ter sido tocados nesse sentimento religioso. 

Os devotos de Marciana viram reafirmada sua fé em plena festa da padroeira oficial, em seu 

contexto original, lugar onde aquela performance é mais significativa para eles. São 

incontáveis as apropriações possíveis desse texto cultural e, evidentemente, como vimos, 

atravessadas pela apreciação da qualidade da performance (os figurinos, os corpos dos atores, 

a voz, o que se disse, o modo como se disse, as ações, as falhas etc.).  

Terminada a apresentação, a performance, agora, habita na memória que ajudou a 

reavivar. Excitados, suados, curiosos para saber o que acharam dos seus desempenhos, os 

atores se despem dos personagens, para, quem sabe, voltar a vesti-los na próxima 

performance, se vier e se forem eles, de novo, a encarná-los, já que no atual contexto, sem 

contar com o apoio efetivo do pároco, que vi na platéia observando a performance por alguns 

minutos, o grupo não tem apresentação garantida no contexto da festa da padroeira. Em 2010, 

como já observei, Ivanildo me informou por telefone que eles não apresentariam a peça, mas 

dançariam a quadrilha “Arraiá da Marciana”.  
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Apesar dessa intermitência, o Teatro em Comunidade do grupo PLARC pode ser 

considerado, atualmente, junto com as práticas devocionais cotidianas, o principal mecanismo 

de atualização do culto à Santa Marciana. O grupo, como destaquei ao longo do capítulo, 

desde sua origem, tem estado profundamente comprometido com a difusão desse culto. Por 

suas próprias características, tem um apelo especial junto às gerações mais jovens que, por 

meio de sua atuação nas performances geradas pelo grupo, têm a oportunidade de articular a 

cultura na qual estão inseridos. O grupo tem presença constante nas cerimônias 

comemorativas (religiosas ou laicas) que dão sentido à vida daquela comunidade.  

A encenação da peça A Vida de Marciana no contexto da festa da padroeira oficial 

oferece à comunidade de Planalto uma oportunidade única de celebrar coletivamente o culto à 

sua santa de devoção. A comunidade, como vimos, se engaja ativamente no trabalho do 

grupo, tanto no processo de construção da performance, emprestando ou doando materiais, 

como no momento da apresentação, comparecendo, interagindo, respondendo com o corpo, 

enfim, vivenciando esse momento, hibrido de teatro e ritual, que promove a reafirmação da 

narrativa que aquela sociedade escolheu para se auto-interpretar.  
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Considerações finais 

 

 A hipótese interpretativa que norteou a abordagem dessa pesquisa sobre o culto à 

Santa Marciana do Planalto é a de que os sujeitos em situação de subalternidade encontram no 

religioso, por meio da performance, um dispositivo para se posicionarem na cultura e se 

definirem em seus próprios termos, ao invés de simplesmente aceitar as imposições 

hegemônicas. O esforço sistemático de uma comunidade para gerar práticas que, de algum 

modo, contribuíssem para perpetuar a história de uma escrava que se rebela contra o mando 

de seus senhores para viver plenamente seu desejo, ser ela mesma senhora de seu corpo, 

parecia, desde o início, um terreno pronto e fértil para essa reflexão. Num primeiro olhar, 

parecia simples, até óbvio, entender Marciana como metáfora da condição dos que, hoje, se 

encontram ali, naquela região, submetidos a relações de dominação.  

De fato, as formulações de Paul Connerton (1999) sobre a memória ajudaram a 

compreender que recuperar o passado é trabalhar sobre a ordem social presente. A narrativa 

do martírio de Marciana sem dúvida, evoca um conflito cultural, econômico, político e 

religioso secular e, ao mesmo tempo atual na medida em que as relações assimétricas de 

poder que caracterizaram a formação daquela sociedade na região dos Sertões dos Inhamuns 

permanecem na estrutura fundiária, na vulnerabilidade aos efeitos das adversidades 

climáticas, na situação de pobreza da maioria da população, na perpetuação de grupos 

familiares nos cargos de administração pública, no preconceito velado. O quadro de 

dominação construído ao longo de mais dois séculos deixou marcas profundas.  

Portanto, ao atualizar uma narrativa que encena o subalterno que “dribla” as 

prescrições e proibições, a violência e a arrogância dos hegemônicos, dos que têm o mando, 

ainda que pelas artes do sagrado, os sujeitos de Planalto estão ativando e elaborando questões, 

sentimentos e ressentimentos do presente, demandas sociais e políticas daquela localidade nos 

dias atuais. Isso fica bem evidente no fato de que ao migrar da oralidade para a as práticas de 

inscrição, a santa assume diferentes “faces”, relacionadas aos interesses e convicções dos 

sujeitos que operam essa transição. Como diz Connerton (1999) “factores presentes tendem a 

influenciar – alguns diriam mesmo distorcer – as nossas recordações do passado” (Connerton, 

1999, p. 2). Mas, o contrário também é verdadeiro: “os factores do passado tendem a 

influenciar, ou a distorcer, a nossa vivência do presente” (Connerton, 1999, p. 2).  

 O catolicismo popular, de fato, se constitui historicamente num importante espaço de 

reconfiguração, por parte dos fiéis, das prescrições eclesiásticas, lugar de onde os setores 

subalternos, sem entrar em conflito direto com a instituição, engendram suas próprias formas 
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de vivenciar o sagrado. No entanto, trata-se de uma autonomia vigiada. No caso da 

canonização espontânea da escrava Marciana, em seu atual estágio, percebe-se que a 

orientação do pároco, a forma como o líder religioso se posiciona diante dessa prática 

devocional não-canônica, interfere diretamente sobre sua construção. O culto ganhou impulso, 

por exemplo, na gestão do padre Carlos Roberto Alencar Costa na paróquia de Nossa Senhora 

da Paz, em Arneiroz, que estimulou ações como a reforma da Gruta de Marciana e a inclusão 

da peça A Vida de Marciana na programação da festa da padroeira oficial. Mas, arrefeceu 

com a substituição do pároco –  movimento comum na dinâmica de assistência espiritual da 

Igreja Católica aos paroquianos –  já que o padre Francisco Erasmo Bezerra de Almeida, que 

assumiu a paróquia em 2005, prefere não estimular o culto não-canônico.  

 Contudo, o apoio eclesiástico é apenas uma das variáveis que atuam na construção 

social do culto à Santa Marciana. É preciso considerar que, desde um tempo imemorial até 

1976, data do início da formação do atual distrito de Planalto, esse culto se manteve vivo 

unicamente por meio da difusão oral da narrativa do martírio e santificação da escrava e de 

práticas devocionais como as orações e deposição de pedras e desobriga de ex-votos ao pé da 

cruz que demarca o lugar onde o corpo de Marciana teria sido enterrado. Ao longo da 

pesquisa de campo, essas práticas corporais cotidianas se mostraram o mecanismo mais 

perene na dinâmica de perpetuação do culto. Os fiéis não têm o reconhecimento oficial de 

Marciana, mas a adoram sub-repticiamente, depositam mais ofertas no “cofre do cruzeiro” 

que no cofre da capela, cuidam e controlam a gruta, compram uma gravura e a assumem 

como sendo a figura de Marciana e fixam o “retrato” na parede da capela, ao lado das 

divindades oficiais.  Sem dúvida, é ainda na micropolítica da cotidianidade que o culto tem 

sua maior força, já que as grandes ações como a festa, por exemplo, lhes são obstaculizadas.  

A construção do povoado provocou transformações significativas no culto, que passou 

a ser acionado como dispositivo de auto-definição daquela comunidade em formação. Desde 

então, os habitantes do lugar tem empreendido um esforço sistemático no sentido de instaurar 

uma tradição local associada ao culto de Santa Marciana. Essa disposição fica clara já na 

inauguração do povoado com o estabelecimento do cruzeiro como marco zero da localidade 

que, a partir de então, passou a ser um espaço controlado, sob a responsabilidade da 

comunidade, que administra a limpeza e organização, o acesso dos fiéis, as ofertas 

depositadas no cofre etc. Posteriormente, apropriando-se dos recursos materiais e simbólicos 

aos quais ia tendo acesso, esses sujeitos foram articulando novas estratégias de confirmação e 

difusão de sua fé. Nesse processo, foram criadas a Canção de Marciana, o cordel, A Santa dos 

Inhamuns, o folheto A Cruz de Marciana e a peça teatral A Vida de Marciana. No entanto, a 
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exceção da canção, essas práticas de inscrição, a julgar pelo esquecimento em que caíram, não 

tiveram uma repercussão decisiva para o culto. Sobretudo, essa vontade de instituir Planalto 

como uma cidade-santuário aparece nas falas dos entrevistados, sempre dispostos a verbalizar 

sua fé, a contar das graças alcançadas e do quanto o cruzeiro recebe romeiros dali, de outros 

municípios e até de outros estados.  

Hoje, além das práticas devocionais cotidianas, a única ação sistematizada no sentido 

de atualizar o culto é a performance teatral A Vida de Marciana, do grupo PLARC, que 

encena seu martírio e santificação. A experiência de campo comprovou, por um lado, sua 

potência no sentido de afetar a comunidade. Por outro lado, evidenciou um conflito 

silencioso, velado, com as prescrições institucionais que, se não obstaculizam totalmente, ao 

menos intimidam essa prática cultural. Essa ambigüidade se reproduz ao inverso na recente 

intervenção do poder público ao criar, no encerramento da festa da padroeira oficial de 

Planalto uma romaria que, curiosamente, foi divulgada na imprensa estadual como sendo em 

louvor à Santa Marciana, embora na divulgação dentro do próprio município isso não fosse 

mencionado.  

O que se pode perceber é um embate de forças: a vontade popular, as restrições 

eclesiásticas e as ações organizadas pela prefeitura em apoio à santa não-canônica. Embate 

velado, é certo, mas que, de qualquer modo, pode vir ainda a provocar mudanças substanciais 

nesse que é um processo em decurso de proporcionar à santa negra dos Inhamuns maior 

visibilidade no panteão de divindades não-canônicas.   
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Anexos 

 

ANEXO A – Mapa Microrregiões Geográficas do Ceará segundo o Instituto Brasileira de 

Geografia e Estatística (IBGE) 

 

Fonte: IBGE – 1998, IPECE – 2000.  
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ANEXO B – Canção de Marciana (áudio) 
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ANEXO C – Cordel “A Santa dos Inhamuns” 
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ANEXO D – Folheto “A Cruz de Marciana”  
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ANEXO E – Peça teatral A Vida de Marciana 
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