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de falar. Entre eles, Marcos Bagno , para quem a 
redução da língua, um fenômeno amplo e  extre-
mamente rico à gramática normativa, seria 
apenas fundamentos especí�cos de aplicação da 
língua conforme um determinado padrão, entre 
vários outros possíveis e diferentes, mas nem por 
isso errôneos. José de Souza Martins  colabora 
com o tema, ao con�rmar que:

O considerado “falar errado” nesse caso de 
fato não é “errado”. Trata-se de um dialeto. 
No caso do falar caipira, trata-se do dialeto 
caipira, uma variação dialetal da língua 
portuguesa fortemente in�uenciada pelo 
nheengatu ou língua geral. O dialeto caipira 
decorreu, no meu modo de ver, da predo-
minância do português falado sobre o 
português escrito, num universo de fala em 
que a população também falava nheengatu 
cotidianamente, mais do que o português. 
Minha impressão é a de que o dialeto caipi-
ra resulta das di�culdades de nheengatu-fa-
lantes para falar o português. É nesse senti-
do que a�rmo que o dialeto caipira é uma 
derivação ou um desdobramento do 
nheengatu. Ou seja, estamos falando de 
populações bilingues. É claro que o dialeto 
caipira, como qualquer língua, também é 
dinâmico e evolui. Nota-se isso na facilidade 
de incorporação de palavras novas da 
língua portuguesa, neologismos, mas 
também estrangeirismos, devidamente 
adaptados à pronúncia dialetal [...]

Este tema tem recebido especial atenção 
de pesquisadores que entendem que a língua é 
uma referência de identidade muito importante 
para um povo. 
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Brinquedos e 
brincadeiras
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Entre o sol e a lua, para a maioria das crian-
ças da roça, só existia o trabalho. Para aquelas 
que ainda podiam brincar, fosse de bola feita de 
qualquer coisa redonda ou de boneca de pape-
lão, tecido, bucha, bananeira ou milho, de peteca 
de palha ou carrinho improvisado de lata e 
cimento, a vida parecia menos adulta. Nesta fase 
da vida do homem e da mulher do campo, no 
lugar da valsa se tenta ouvir uma cantiga de 
roda, uma rima feita em grupo. Mas havia um 
grande descompasso entre o ideal e o vivido. 

 O olhar romantizado que costuma ser 
ilustrado pela fumaça do café quente, o aroma da 
bebida, o pôr do sol sem poluição, a criança de 
pé no chão, sorridente, feliz pelo que tem em 
comparação com a vida agitada da menina e do 
menino preso na cidade grande, pode ser verda-
de, mas não se trata de realidade frequente. Não 
chegava a ter sabor de tristeza a infância roubada 
pela enxada, porque, sem a rotina da televisão, 
aquele dia atribulado com brincadeira só depois 
do trabalho ou só nos �nais de semana parecia, 
àqueles da roça, o mesmo que era de todos. 

 O que é certo é que para muitos, a rima da 
“ciranda cirandinha, vamos todos cirandar, dar 
meia volta, volte e meia vamos dar”, era trocada 
pelos versos de Saulo Ramos , que de palavra em 
palavra fez a capina, rotina do dia a dia, rimar: “a 
enxada raspa a terra roxa, raspa rápida a terra 
rasa, rasga um risco e deixa um rastro fresco, 
repassa o resto do mato ralo e de repente, plin! 
Resvala e tine numa pedra �na que rente faz um 
dente no corte da enxada nova. O roço da pedra 
na roça deixou o corte grosso, parece rodo o 
corte rofo da enxada rota que raspa rouca a terra 

roxa”... E entre a enxada, às vezes um livro e um 
brinquedo ou uma brincadeira, os meninos e 
meninas cresceram homens e mulheres da roça.

Mas, apesar desta realidade, infância e 
brincadeiras são quase indissociáveis. Nas mais 
variadas culturas o brincar faz parte da fase inicial 
da vida, mesmo nos tempos mais primitivos. 
Contudo, embora seja um fenômeno quase 
universal, ele não é homogêneo e se diferencia de 
acordo com as particularidades culturais, históricas 
e sociais. Para Walter Benjamin são estas especi�ci-
dades que possibilitam a percepção da formação 
do social, estudando as características da cultura 
na qual se inserem os brinquedos e a criança .

 Nem sempre houve o entendimento 
contemporâneo de que a infância deve ser a 
idade dedicada à escola e ao brincar. De acordo 
com Philippe Ariés, na Idade Média, por exem-
plo, ignorava-se a infância ou qualquer diferença 
entre ela e o jovem . 

 Jogos de pião, pipa, advinhas e bolinhas de 
gude, transmitidas pelos portugueses, chegaram 
aos engenhos de açúcar nos tempos do Brasil 
colonial. Era comum nas brincadeiras dessa 
época, o menino escravizado ser o alvo das panca-
darias do senhorzinho branco. Havia uma adulti-
zação da infância, e a criança era obrigada a se 
comportar como adulta a partir dos sete anos . 

 No universo abordado neste livro, nas 
colônias de fazendas de café, as entrevistas reve-
laram uma infância simples e a quase ausência 
de educação formal. Como ocorria nos tempos 
coloniais, a infância acabava muito cedo. Era 
uma situação comum entre os �lhos dos colonos 
acompanharem os pais desde pequenos para 

carpir e fazer outros serviços nos cafezais. Havia a 
necessidade de mão de obra dentro da família 
como forma de juntar ganhos, diminuir gastos 
para, no futuro, talvez conseguir o tão desejado 
pedaço de terra.

 “Trabalho de criança é pouco, mas, quem 
desperdiça é louco” já dizia um ditado da época. 

 O dia a dia era dividido entre a roça, a 
escola (em alguns casos) e as tarefas domésticas. 
O pouco tempo restante, muitas vezes à noite, 
era dedicado às brincadeiras. Jogos de peteca, 
brincadeiras de roda e de bola, “montar a 
casinha” no quintal, fazer bonecas de milho eram 
atividades que podiam ser feitas no domingo, 
quando as crianças tinham um pouco mais de 
tempo. Entre as meninas, nota-se que as brinca-
deiras mais comuns eram as que repetiam as 
funções domésticas femininas, de maneira que 
se adaptassem ao papel de mãe e dona de casa. 
Sem perceber sua função social, uma das entre-
vistadas, dona Mafalda, relatou que fazia boneca 
de bananeira. “Boneca... boneca. Sabe que 
boneca nóis fazia? De coisa de bananeira. Uai, 
cortava o coiso de bananeira assim, en�ava o 
pau aqui, outro assim, duas pernas e os braços... 
Cada coisa né?”.

 Todos relataram que foram muito pouco à 
escola. Aprenderam somente a ler e a escrever. 
Alguns sequer tiveram esta oportunidade. Dona 
Maria Morgado trabalhou com a enxada, carpin-
do café muito cedo, o que lhe impediu de ir à 
escola. Mas, mesmo com as obrigações na roça, 
ela encontrava tempo para brincar.

Ah! eu lembro que a gente brincava muito, 

por que aula mesmo eu não tive, não fui na 
escola, só brincava, né? Depois crescia um 
pouquinho ia pra roça trabalha. Brincava de 
casinha, de roda à noite. A gente brincava de 
roda, de pique, essas coisas, né, passar anel... 
 

 Para Antonio Tomaz, o Tito, não há muito 
o que recordar sobre as brincadeiras. Para ele, a 
infância foi sinônimo de trabalho.

É porque eu comecei a trabalhar com... Com 
oito ano eu ia na escola e a gente era colono 
e a gente tinha que trabalhar e produzir as 
coisas pra consumo. Então, desde pequeno, 
a gente ia pra roça, já vinha da escola, ia pra 
roça, já fazia alguma coisa, ou plantava uma 
verdura na horta, ou carpia um arroz, ou 
carpia um milho, tratava um porco, carrega-
va, enchia um paiol de milho.  Desde peque-
no, fazia esse tipo de coisa. Meu pai nunca 
deixou a gente �car atoa, sem fazer nada.

 Dona Célia Aparecida Pousoni Bouvo teve 
experiências parecidas. Ela começou a trabalhar 
com sete anos. “Da roça vinha pra escola, da escola 
pra roça, da roça pra casa, depois arrumar a cozinha 
e fazia lição ainda, não tinha...” A fala é interrompi-
da pelo óbvio: não havia tempo para brincar.

 Mas, se dona Célia e Tito quase não tem 
memórias dissociadas do trabalho, dona Marta 
Aparecida Rodrigues Sanches lembra com 
carinho dos tempos de meninice. 

E a gente morava do lado de baixo onde 
eles lavavam café e tinha um terreirão. A 
gente brincava muito nesse terreirão, tudo, 
ia brincar; via as pessoas lavando café no 
reguinho, depois mais pra frente tinha um 

senhor que tirava leite; a gente vinha ali na 
cocheira tomava leite.

 O olhar da criança podia, em alguns casos, 
entender as tarefas do trabalho como espaço de 
lazer. Isto porque o próprio colono adulto não 
diferenciava nitidamente estes dos campos. Não 
havia a noção compartimentada própria do 
mundo urbano, cujo dia se divide em 8 horas de 
trabalho, 8 de descanso e 8 horas de lazer. 
Também porque o espaço do brincar só passou a 
ser dissociado do espaço do trabalho em �ns do 
século XIX, quando se estabelece as diferencia-
ções entre a fase adulta e a fase da infância, isso, 
mais para o mundo urbano.

 Dona Maria Girotto conta que mesmo 
trabalhando das seis e meia até às cinco da tarde, 
arranjava tempo para brincar: “Nossa, nóis brinca-
va de roda, de pique, de tudo minha �lha, até 
bola nóis jogava na colônia[...] jogava peteca, de 
tudo”.

 Os entrevistados nasceram nos anos 1950 
e viveram no campo, em áreas afastadas da 
cidade mas muitas brincadeiras relatadas por eles 
também estão presentes na memória coletiva 
dos habitantes dos centros urbanos daquela 
época, quando “a rua era da criança” e se con�gu-
rava um espaço público. 

 Guardadas as diferenças, o que se pode 
concluir é que as velhas brincadeiras, que envol-
viam muitas crianças e favoreciam o contato 
social estão desaparecendo. Por isso, abaixo 
destacamos algumas delas, com o intuito de 
lembrar aos que esqueceram a importância de 
suspender o tempo para sonhar e para brincar.
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Entre o sol e a lua, para a maioria das crian-
ças da roça, só existia o trabalho. Para aquelas 
que ainda podiam brincar, fosse de bola feita de 
qualquer coisa redonda ou de boneca de pape-
lão, tecido, bucha, bananeira ou milho, de peteca 
de palha ou carrinho improvisado de lata e 
cimento, a vida parecia menos adulta. Nesta fase 
da vida do homem e da mulher do campo, no 
lugar da valsa se tenta ouvir uma cantiga de 
roda, uma rima feita em grupo. Mas havia um 
grande descompasso entre o ideal e o vivido. 

 O olhar romantizado que costuma ser 
ilustrado pela fumaça do café quente, o aroma da 
bebida, o pôr do sol sem poluição, a criança de 
pé no chão, sorridente, feliz pelo que tem em 
comparação com a vida agitada da menina e do 
menino preso na cidade grande, pode ser verda-
de, mas não se trata de realidade frequente. Não 
chegava a ter sabor de tristeza a infância roubada 
pela enxada, porque, sem a rotina da televisão, 
aquele dia atribulado com brincadeira só depois 
do trabalho ou só nos �nais de semana parecia, 
àqueles da roça, o mesmo que era de todos. 

 O que é certo é que para muitos, a rima da 
“ciranda cirandinha, vamos todos cirandar, dar 
meia volta, volte e meia vamos dar”, era trocada 
pelos versos de Saulo Ramos , que de palavra em 
palavra fez a capina, rotina do dia a dia, rimar: “a 
enxada raspa a terra roxa, raspa rápida a terra 
rasa, rasga um risco e deixa um rastro fresco, 
repassa o resto do mato ralo e de repente, plin! 
Resvala e tine numa pedra �na que rente faz um 
dente no corte da enxada nova. O roço da pedra 
na roça deixou o corte grosso, parece rodo o 
corte rofo da enxada rota que raspa rouca a terra 

roxa”... E entre a enxada, às vezes um livro e um 
brinquedo ou uma brincadeira, os meninos e 
meninas cresceram homens e mulheres da roça.

Mas, apesar desta realidade, infância e 
brincadeiras são quase indissociáveis. Nas mais 
variadas culturas o brincar faz parte da fase inicial 
da vida, mesmo nos tempos mais primitivos. 
Contudo, embora seja um fenômeno quase 
universal, ele não é homogêneo e se diferencia de 
acordo com as particularidades culturais, históricas 
e sociais. Para Walter Benjamin são estas especi�ci-
dades que possibilitam a percepção da formação 
do social, estudando as características da cultura 
na qual se inserem os brinquedos e a criança .

 Nem sempre houve o entendimento 
contemporâneo de que a infância deve ser a 
idade dedicada à escola e ao brincar. De acordo 
com Philippe Ariés, na Idade Média, por exem-
plo, ignorava-se a infância ou qualquer diferença 
entre ela e o jovem . 

 Jogos de pião, pipa, advinhas e bolinhas de 
gude, transmitidas pelos portugueses, chegaram 
aos engenhos de açúcar nos tempos do Brasil 
colonial. Era comum nas brincadeiras dessa 
época, o menino escravizado ser o alvo das panca-
darias do senhorzinho branco. Havia uma adulti-
zação da infância, e a criança era obrigada a se 
comportar como adulta a partir dos sete anos . 

 No universo abordado neste livro, nas 
colônias de fazendas de café, as entrevistas reve-
laram uma infância simples e a quase ausência 
de educação formal. Como ocorria nos tempos 
coloniais, a infância acabava muito cedo. Era 
uma situação comum entre os �lhos dos colonos 
acompanharem os pais desde pequenos para 

carpir e fazer outros serviços nos cafezais. Havia a 
necessidade de mão de obra dentro da família 
como forma de juntar ganhos, diminuir gastos 
para, no futuro, talvez conseguir o tão desejado 
pedaço de terra.

 “Trabalho de criança é pouco, mas, quem 
desperdiça é louco” já dizia um ditado da época. 

 O dia a dia era dividido entre a roça, a 
escola (em alguns casos) e as tarefas domésticas. 
O pouco tempo restante, muitas vezes à noite, 
era dedicado às brincadeiras. Jogos de peteca, 
brincadeiras de roda e de bola, “montar a 
casinha” no quintal, fazer bonecas de milho eram 
atividades que podiam ser feitas no domingo, 
quando as crianças tinham um pouco mais de 
tempo. Entre as meninas, nota-se que as brinca-
deiras mais comuns eram as que repetiam as 
funções domésticas femininas, de maneira que 
se adaptassem ao papel de mãe e dona de casa. 
Sem perceber sua função social, uma das entre-
vistadas, dona Mafalda, relatou que fazia boneca 
de bananeira. “Boneca... boneca. Sabe que 
boneca nóis fazia? De coisa de bananeira. Uai, 
cortava o coiso de bananeira assim, en�ava o 
pau aqui, outro assim, duas pernas e os braços... 
Cada coisa né?”.

 Todos relataram que foram muito pouco à 
escola. Aprenderam somente a ler e a escrever. 
Alguns sequer tiveram esta oportunidade. Dona 
Maria Morgado trabalhou com a enxada, carpin-
do café muito cedo, o que lhe impediu de ir à 
escola. Mas, mesmo com as obrigações na roça, 
ela encontrava tempo para brincar.

Ah! eu lembro que a gente brincava muito, 

por que aula mesmo eu não tive, não fui na 
escola, só brincava, né? Depois crescia um 
pouquinho ia pra roça trabalha. Brincava de 
casinha, de roda à noite. A gente brincava de 
roda, de pique, essas coisas, né, passar anel... 
 

 Para Antonio Tomaz, o Tito, não há muito 
o que recordar sobre as brincadeiras. Para ele, a 
infância foi sinônimo de trabalho.

É porque eu comecei a trabalhar com... Com 
oito ano eu ia na escola e a gente era colono 
e a gente tinha que trabalhar e produzir as 
coisas pra consumo. Então, desde pequeno, 
a gente ia pra roça, já vinha da escola, ia pra 
roça, já fazia alguma coisa, ou plantava uma 
verdura na horta, ou carpia um arroz, ou 
carpia um milho, tratava um porco, carrega-
va, enchia um paiol de milho.  Desde peque-
no, fazia esse tipo de coisa. Meu pai nunca 
deixou a gente �car atoa, sem fazer nada.

 Dona Célia Aparecida Pousoni Bouvo teve 
experiências parecidas. Ela começou a trabalhar 
com sete anos. “Da roça vinha pra escola, da escola 
pra roça, da roça pra casa, depois arrumar a cozinha 
e fazia lição ainda, não tinha...” A fala é interrompi-
da pelo óbvio: não havia tempo para brincar.

 Mas, se dona Célia e Tito quase não tem 
memórias dissociadas do trabalho, dona Marta 
Aparecida Rodrigues Sanches lembra com 
carinho dos tempos de meninice. 

E a gente morava do lado de baixo onde 
eles lavavam café e tinha um terreirão. A 
gente brincava muito nesse terreirão, tudo, 
ia brincar; via as pessoas lavando café no 
reguinho, depois mais pra frente tinha um 

senhor que tirava leite; a gente vinha ali na 
cocheira tomava leite.

 O olhar da criança podia, em alguns casos, 
entender as tarefas do trabalho como espaço de 
lazer. Isto porque o próprio colono adulto não 
diferenciava nitidamente estes dos campos. Não 
havia a noção compartimentada própria do 
mundo urbano, cujo dia se divide em 8 horas de 
trabalho, 8 de descanso e 8 horas de lazer. 
Também porque o espaço do brincar só passou a 
ser dissociado do espaço do trabalho em �ns do 
século XIX, quando se estabelece as diferencia-
ções entre a fase adulta e a fase da infância, isso, 
mais para o mundo urbano.

 Dona Maria Girotto conta que mesmo 
trabalhando das seis e meia até às cinco da tarde, 
arranjava tempo para brincar: “Nossa, nóis brinca-
va de roda, de pique, de tudo minha �lha, até 
bola nóis jogava na colônia[...] jogava peteca, de 
tudo”.

 Os entrevistados nasceram nos anos 1950 
e viveram no campo, em áreas afastadas da 
cidade mas muitas brincadeiras relatadas por eles 
também estão presentes na memória coletiva 
dos habitantes dos centros urbanos daquela 
época, quando “a rua era da criança” e se con�gu-
rava um espaço público. 

 Guardadas as diferenças, o que se pode 
concluir é que as velhas brincadeiras, que envol-
viam muitas crianças e favoreciam o contato 
social estão desaparecendo. Por isso, abaixo 
destacamos algumas delas, com o intuito de 
lembrar aos que esqueceram a importância de 
suspender o tempo para sonhar e para brincar.
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Entre o sol e a lua, para a maioria das crian-
ças da roça, só existia o trabalho. Para aquelas 
que ainda podiam brincar, fosse de bola feita de 
qualquer coisa redonda ou de boneca de pape-
lão, tecido, bucha, bananeira ou milho, de peteca 
de palha ou carrinho improvisado de lata e 
cimento, a vida parecia menos adulta. Nesta fase 
da vida do homem e da mulher do campo, no 
lugar da valsa se tenta ouvir uma cantiga de 
roda, uma rima feita em grupo. Mas havia um 
grande descompasso entre o ideal e o vivido. 

 O olhar romantizado que costuma ser 
ilustrado pela fumaça do café quente, o aroma da 
bebida, o pôr do sol sem poluição, a criança de 
pé no chão, sorridente, feliz pelo que tem em 
comparação com a vida agitada da menina e do 
menino preso na cidade grande, pode ser verda-
de, mas não se trata de realidade frequente. Não 
chegava a ter sabor de tristeza a infância roubada 
pela enxada, porque, sem a rotina da televisão, 
aquele dia atribulado com brincadeira só depois 
do trabalho ou só nos �nais de semana parecia, 
àqueles da roça, o mesmo que era de todos. 

 O que é certo é que para muitos, a rima da 
“ciranda cirandinha, vamos todos cirandar, dar 
meia volta, volte e meia vamos dar”, era trocada 
pelos versos de Saulo Ramos , que de palavra em 
palavra fez a capina, rotina do dia a dia, rimar: “a 
enxada raspa a terra roxa, raspa rápida a terra 
rasa, rasga um risco e deixa um rastro fresco, 
repassa o resto do mato ralo e de repente, plin! 
Resvala e tine numa pedra �na que rente faz um 
dente no corte da enxada nova. O roço da pedra 
na roça deixou o corte grosso, parece rodo o 
corte rofo da enxada rota que raspa rouca a terra 

roxa”... E entre a enxada, às vezes um livro e um 
brinquedo ou uma brincadeira, os meninos e 
meninas cresceram homens e mulheres da roça.

Mas, apesar desta realidade, infância e 
brincadeiras são quase indissociáveis. Nas mais 
variadas culturas o brincar faz parte da fase inicial 
da vida, mesmo nos tempos mais primitivos. 
Contudo, embora seja um fenômeno quase 
universal, ele não é homogêneo e se diferencia de 
acordo com as particularidades culturais, históricas 
e sociais. Para Walter Benjamin são estas especi�ci-
dades que possibilitam a percepção da formação 
do social, estudando as características da cultura 
na qual se inserem os brinquedos e a criança .

 Nem sempre houve o entendimento 
contemporâneo de que a infância deve ser a 
idade dedicada à escola e ao brincar. De acordo 
com Philippe Ariés, na Idade Média, por exem-
plo, ignorava-se a infância ou qualquer diferença 
entre ela e o jovem . 

 Jogos de pião, pipa, advinhas e bolinhas de 
gude, transmitidas pelos portugueses, chegaram 
aos engenhos de açúcar nos tempos do Brasil 
colonial. Era comum nas brincadeiras dessa 
época, o menino escravizado ser o alvo das panca-
darias do senhorzinho branco. Havia uma adulti-
zação da infância, e a criança era obrigada a se 
comportar como adulta a partir dos sete anos . 

 No universo abordado neste livro, nas 
colônias de fazendas de café, as entrevistas reve-
laram uma infância simples e a quase ausência 
de educação formal. Como ocorria nos tempos 
coloniais, a infância acabava muito cedo. Era 
uma situação comum entre os �lhos dos colonos 
acompanharem os pais desde pequenos para 

carpir e fazer outros serviços nos cafezais. Havia a 
necessidade de mão de obra dentro da família 
como forma de juntar ganhos, diminuir gastos 
para, no futuro, talvez conseguir o tão desejado 
pedaço de terra.

 “Trabalho de criança é pouco, mas, quem 
desperdiça é louco” já dizia um ditado da época. 

 O dia a dia era dividido entre a roça, a 
escola (em alguns casos) e as tarefas domésticas. 
O pouco tempo restante, muitas vezes à noite, 
era dedicado às brincadeiras. Jogos de peteca, 
brincadeiras de roda e de bola, “montar a 
casinha” no quintal, fazer bonecas de milho eram 
atividades que podiam ser feitas no domingo, 
quando as crianças tinham um pouco mais de 
tempo. Entre as meninas, nota-se que as brinca-
deiras mais comuns eram as que repetiam as 
funções domésticas femininas, de maneira que 
se adaptassem ao papel de mãe e dona de casa. 
Sem perceber sua função social, uma das entre-
vistadas, dona Mafalda, relatou que fazia boneca 
de bananeira. “Boneca... boneca. Sabe que 
boneca nóis fazia? De coisa de bananeira. Uai, 
cortava o coiso de bananeira assim, en�ava o 
pau aqui, outro assim, duas pernas e os braços... 
Cada coisa né?”.

 Todos relataram que foram muito pouco à 
escola. Aprenderam somente a ler e a escrever. 
Alguns sequer tiveram esta oportunidade. Dona 
Maria Morgado trabalhou com a enxada, carpin-
do café muito cedo, o que lhe impediu de ir à 
escola. Mas, mesmo com as obrigações na roça, 
ela encontrava tempo para brincar.

Ah! eu lembro que a gente brincava muito, 

por que aula mesmo eu não tive, não fui na 
escola, só brincava, né? Depois crescia um 
pouquinho ia pra roça trabalha. Brincava de 
casinha, de roda à noite. A gente brincava de 
roda, de pique, essas coisas, né, passar anel... 
 

 Para Antonio Tomaz, o Tito, não há muito 
o que recordar sobre as brincadeiras. Para ele, a 
infância foi sinônimo de trabalho.

É porque eu comecei a trabalhar com... Com 
oito ano eu ia na escola e a gente era colono 
e a gente tinha que trabalhar e produzir as 
coisas pra consumo. Então, desde pequeno, 
a gente ia pra roça, já vinha da escola, ia pra 
roça, já fazia alguma coisa, ou plantava uma 
verdura na horta, ou carpia um arroz, ou 
carpia um milho, tratava um porco, carrega-
va, enchia um paiol de milho.  Desde peque-
no, fazia esse tipo de coisa. Meu pai nunca 
deixou a gente �car atoa, sem fazer nada.

 Dona Célia Aparecida Pousoni Bouvo teve 
experiências parecidas. Ela começou a trabalhar 
com sete anos. “Da roça vinha pra escola, da escola 
pra roça, da roça pra casa, depois arrumar a cozinha 
e fazia lição ainda, não tinha...” A fala é interrompi-
da pelo óbvio: não havia tempo para brincar.

 Mas, se dona Célia e Tito quase não tem 
memórias dissociadas do trabalho, dona Marta 
Aparecida Rodrigues Sanches lembra com 
carinho dos tempos de meninice. 

E a gente morava do lado de baixo onde 
eles lavavam café e tinha um terreirão. A 
gente brincava muito nesse terreirão, tudo, 
ia brincar; via as pessoas lavando café no 
reguinho, depois mais pra frente tinha um 

senhor que tirava leite; a gente vinha ali na 
cocheira tomava leite.

 O olhar da criança podia, em alguns casos, 
entender as tarefas do trabalho como espaço de 
lazer. Isto porque o próprio colono adulto não 
diferenciava nitidamente estes dos campos. Não 
havia a noção compartimentada própria do 
mundo urbano, cujo dia se divide em 8 horas de 
trabalho, 8 de descanso e 8 horas de lazer. 
Também porque o espaço do brincar só passou a 
ser dissociado do espaço do trabalho em �ns do 
século XIX, quando se estabelece as diferencia-
ções entre a fase adulta e a fase da infância, isso, 
mais para o mundo urbano.

 Dona Maria Girotto conta que mesmo 
trabalhando das seis e meia até às cinco da tarde, 
arranjava tempo para brincar: “Nossa, nóis brinca-
va de roda, de pique, de tudo minha �lha, até 
bola nóis jogava na colônia[...] jogava peteca, de 
tudo”.

 Os entrevistados nasceram nos anos 1950 
e viveram no campo, em áreas afastadas da 
cidade mas muitas brincadeiras relatadas por eles 
também estão presentes na memória coletiva 
dos habitantes dos centros urbanos daquela 
época, quando “a rua era da criança” e se con�gu-
rava um espaço público. 

 Guardadas as diferenças, o que se pode 
concluir é que as velhas brincadeiras, que envol-
viam muitas crianças e favoreciam o contato 
social estão desaparecendo. Por isso, abaixo 
destacamos algumas delas, com o intuito de 
lembrar aos que esqueceram a importância de 
suspender o tempo para sonhar e para brincar.



Um grupo de crianças dá as mãos e 
forma uma roda. Começam então a cantar e a 
girar. Quando a música acaba, todos se jogam 
no chão.

Ciranda, cirandinha
Vamos todos cirandar.
Vamos dar a meia volta,
Volta e meia vamos dar.
O anel que tu me deste
Era vidro e se quebrou.
O amor que tu me tinhas
Era pouco e se acabou.

Brincadeira encontrada em várias regi-
ões do país, o “Passa-anel” também é encon-
trado no interior do Estado de São Paulo. 
Passada de pai para �lho, ela estimula o 
contato físico e a interação entre as crianças.

Quanto mais crianças, mais divertida �ca 
a brincadeira, mas é preciso, no mínimo, de 
quatro pessoas. O primeiro passo é escolher o 
“passador do anel”, que deve segurar o anel 
entre as mãos. As demais crianças �cam lado a 
lado e devem unir as mãos em forma de 
concha. O “passador do anel” passará de criança 
em criança, passando suas mãos entre as mãos 
dos colegas. Por �m, ele deve escolher em que 
colega ele deixará o anel. Então ele pergunta: 
“com quem está o anel?”. As crianças tentarão 
adivinhar quem está com o anel. Aquele que 
acertar será o próximo “passador do anel”.

10
14
18
35
44
51
59
64

| 48

Brincadeira muito difundida no Centro-
-oeste e no Sudeste, o “Balança caixão” envol-
ve paciência e perspicácia.

As crianças escolhem uma para ser a 
vovó (ou rei), que �ca sentada em uma cadei-
ra. O primeiro da �la é a “tampa do caixão” (ou 
servo) e �ca com a cabeça apoiada no colo da 
vovó. Os demais formam uma �la apoiando-
-se uns nas costas dos outros, escondendo o 
rosto. A brincadeira se inicia quando a vovó 
canta: “Balança, caixão”. Todos respondem: 
“Balança você”. A vovó continua: “Dá um tapa 
na bunda e vai se esconder!”. Neste ponto a 
última criança da �la dá um tapa no bumbum 
do colega da frente e corre para se esconder. 
Isso ocorre até o último se esconder, até 
chegar a “tampa do caixão”, que deve procurar 
todo mundo.

As brincadeiras de roda são atividades 
lúdicas muito comuns no cotidiano infantil 
brasileiro do século XX, principalmente no 
campo. É uma manifestação que tem caído no 
esquecimento. São importantes para a socia-
bilização, desinibição e para o desenvolvi-
mento da expressão corporal.

Entre as várias cantigas de roda, a mais 
conhecida é “Ciranda, Cirandinha”.

Balança caixão

Como brincar

Brincadeira de roda

Como brincar

Passa-anel

Como brincar

De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 
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 Disseminada por várias regiões, a 
Peteca é muito comum no Sudeste do 
país. Na roça era normal que ela fosse feita 
com palha de milho. Como esta é uma 
brincadeira de grupo, ela favorece a socia-
bilização e a coordenação motora. 

 Enrole uma palha até formar um 
quadrado, depois a envolva com outras 
duas palhas, formando uma trouxinha. 
Amarre, deixando as extremidades soltas 
para cima, como se fossem as “penas” da 
peteca. Pronto, é só brincar.

 Junta-se algumas crianças e forma 
uma roda. Quem for começar a brincadei-
ra deve segurar a peteca na mão e dar um 
tapa de baixo para cima com a outra mão, 
lançando-a no ar para os outros colegas, 
que devem rebater. Quem deixar a peteca 
cair no chão deve sair da brincadeira. 

Peteca Como brincar De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 
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De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 
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Rezas, 
simpatias e
festas

De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 
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De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 

44

45

46

47

48



53 |

SumárioDe volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 
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De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 
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De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 
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De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 
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De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 
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De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 
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De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 
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De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 

53

54



61 | 

De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 
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De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 
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De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 
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De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 
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De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. Culinária caipira
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De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 

Câmara Cascudo, autor do livro História 
da Alimentação no Brasil, quis, com sua obra, 
abordar um "assunto que vivia esparso e diluí-
do em mil livros" , isso em 1962, 1963, edição 
só publicada em 1983, formada por dois volu-
mes. Sobre a culinária caipira, também, desde 
então, se escreveu consideravelmente. O 
tema ganhou a atenção de alguns pesquisa-
dores, às vezes sob o olhar da antropologia ou 
da sociologia, outras, da gastronomia. Em 
alguns casos, como o de Rosa Beluzzo , a 
porta de entrada para o leitor foi a própria 
história do Estado de São Paulo. 

Este livro aborda a culinária caipira 
como referência a uma identidade cultural 
ainda muito presente, que assim como a 
música, está contida no conjunto inteiro da 
cultura, primeiro paulista e, depois, brasileira. 
Muita coisa mudou desde o preparo dos 
primeiros pratos, tenham sido eles criados a 
partir da in�uência do índio, do negro ou do 
imigrante, em especial do italiano. Os donos 
das memórias ouvidos nesta obra podem não 
mais fazer caldo de galinha depois de abater a 
ave em seu próprio quintal, ou acrescentar o 
alho na panela retirado de sua própria réstia 
pendurada sobre o fogão a lenha. Na verdade, 
muitos nem mais usam o fogão a lenha, mas 
mesmo comprando no supermercado ingre-
dientes industrializados, preparando-os com 
o auxílio do gás, a culinária ainda é caipira, 
exatamente porque guarda em si, variações 
de signi�cados que identi�cam um período, 
um modo de fazer e viver e um povo em sua 
localidade.    

A obra de Câmara Cascudo tem como 
principal característica a marca etnográ�ca. 
Revela o olhar do etnógrafo que se fez presen-
te, viajante em busca de vivências, “vigilante 
na pergunta e no registro”. Assim como ele 
não o fez, este livro não se pautou nas biblio-
tecas, mas nas convivências. Primeiro, nos 
relatos de cada um dos entrevistados, 
homens e mulheres. Depois, na prática de 
dona Célia Bondezan de Oliveira, uma caipira, 
como ela mesmo se de�ne, de muitas sabedo-
rias. Convidada especial do projeto, ela, que 
também nasceu e viveu nas fazendas, mas 
não foi incluída no livro como “dona de 
memórias”, por não mais morar na zona rural, 
atendeu ao chamado para preparar as recei-
tas mais citadas ao longo das conversas. Ela 
sabia todas. Sabia os ingredientes, o preparo, 
os segredos, a história de cada prato e 
carinhosamente os fez para o registro de foto 
e vídeo. Foi criteriosa em resgatar o modo de 
fazer como um dia ela mesma havia feito nas 
fazendas onde morou. Explicou para as auto-
ras como se as estivesse ensinando a cozinhar. 
E o melhor veio depois. Todos os pratos foram 
degustados. Assim, esta parte do livro, está 
carregada de dedicação extra. A história 
ouvida se fez vivida. E como não relatar o 
fazer? Foi especial. Reuniu todas as autoras ao 
redor de uma mestra pronta para passar seu 
segredo tendo um fogão a lenha como perso-
nagem principal. Ali se fez brasa para assar e 
até mesmo o modo de ajeitar a lenha para o 
fogo não dispersar foi compartilhado. O ritual 
da pamonha foi seguido a risca. Um grupo 

limpou, outro ralou, dona Célia temperou e de 
volta os grupos amarraram com dois nós as 
pamonhas salgadas e com um laço as doces. 

Como um registro de memórias, o 
modo de fazer este livro foi também um 
meio propagador de conhecimento. Ali, ao 
redor do fogão a lenha, se encontraram três 
gerações. Dona Célia, representando a 
matriarca, a mama; as autoras como suas 
sucessoras e não faltaram as �lhas das auto-
ras.   Num primeiro momento, a missão era 

restrita, fazer para fotografar e �lmar. Mas o 
processo se revelou autônomo. Involuntaria-
mente, permitidas pela cultura por meio da 
arte, aquele dia de trabalho se transformou 
em uma confraternização das identidades. 
Todas as referências se encontraram. Dona 
Célia garantiu o registro do passado. As 
autoras, a difusão do conhecimento no 
presente. E o que elas aprenderam poderá 
ser propagado no futuro, porque, como 
dizem os “caipiras”, “a Deus pertence”.
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De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 

Câmara Cascudo, autor do livro História 
da Alimentação no Brasil, quis, com sua obra, 
abordar um "assunto que vivia esparso e diluí-
do em mil livros" , isso em 1962, 1963, edição 
só publicada em 1983, formada por dois volu-
mes. Sobre a culinária caipira, também, desde 
então, se escreveu consideravelmente. O 
tema ganhou a atenção de alguns pesquisa-
dores, às vezes sob o olhar da antropologia ou 
da sociologia, outras, da gastronomia. Em 
alguns casos, como o de Rosa Beluzzo , a 
porta de entrada para o leitor foi a própria 
história do Estado de São Paulo. 

Este livro aborda a culinária caipira 
como referência a uma identidade cultural 
ainda muito presente, que assim como a 
música, está contida no conjunto inteiro da 
cultura, primeiro paulista e, depois, brasileira. 
Muita coisa mudou desde o preparo dos 
primeiros pratos, tenham sido eles criados a 
partir da in�uência do índio, do negro ou do 
imigrante, em especial do italiano. Os donos 
das memórias ouvidos nesta obra podem não 
mais fazer caldo de galinha depois de abater a 
ave em seu próprio quintal, ou acrescentar o 
alho na panela retirado de sua própria réstia 
pendurada sobre o fogão a lenha. Na verdade, 
muitos nem mais usam o fogão a lenha, mas 
mesmo comprando no supermercado ingre-
dientes industrializados, preparando-os com 
o auxílio do gás, a culinária ainda é caipira, 
exatamente porque guarda em si, variações 
de signi�cados que identi�cam um período, 
um modo de fazer e viver e um povo em sua 
localidade.    

A obra de Câmara Cascudo tem como 
principal característica a marca etnográ�ca. 
Revela o olhar do etnógrafo que se fez presen-
te, viajante em busca de vivências, “vigilante 
na pergunta e no registro”. Assim como ele 
não o fez, este livro não se pautou nas biblio-
tecas, mas nas convivências. Primeiro, nos 
relatos de cada um dos entrevistados, 
homens e mulheres. Depois, na prática de 
dona Célia Bondezan de Oliveira, uma caipira, 
como ela mesmo se de�ne, de muitas sabedo-
rias. Convidada especial do projeto, ela, que 
também nasceu e viveu nas fazendas, mas 
não foi incluída no livro como “dona de 
memórias”, por não mais morar na zona rural, 
atendeu ao chamado para preparar as recei-
tas mais citadas ao longo das conversas. Ela 
sabia todas. Sabia os ingredientes, o preparo, 
os segredos, a história de cada prato e 
carinhosamente os fez para o registro de foto 
e vídeo. Foi criteriosa em resgatar o modo de 
fazer como um dia ela mesma havia feito nas 
fazendas onde morou. Explicou para as auto-
ras como se as estivesse ensinando a cozinhar. 
E o melhor veio depois. Todos os pratos foram 
degustados. Assim, esta parte do livro, está 
carregada de dedicação extra. A história 
ouvida se fez vivida. E como não relatar o 
fazer? Foi especial. Reuniu todas as autoras ao 
redor de uma mestra pronta para passar seu 
segredo tendo um fogão a lenha como perso-
nagem principal. Ali se fez brasa para assar e 
até mesmo o modo de ajeitar a lenha para o 
fogo não dispersar foi compartilhado. O ritual 
da pamonha foi seguido a risca. Um grupo 

limpou, outro ralou, dona Célia temperou e de 
volta os grupos amarraram com dois nós as 
pamonhas salgadas e com um laço as doces. 

Como um registro de memórias, o 
modo de fazer este livro foi também um 
meio propagador de conhecimento. Ali, ao 
redor do fogão a lenha, se encontraram três 
gerações. Dona Célia, representando a 
matriarca, a mama; as autoras como suas 
sucessoras e não faltaram as �lhas das auto-
ras.   Num primeiro momento, a missão era 

restrita, fazer para fotografar e �lmar. Mas o 
processo se revelou autônomo. Involuntaria-
mente, permitidas pela cultura por meio da 
arte, aquele dia de trabalho se transformou 
em uma confraternização das identidades. 
Todas as referências se encontraram. Dona 
Célia garantiu o registro do passado. As 
autoras, a difusão do conhecimento no 
presente. E o que elas aprenderam poderá 
ser propagado no futuro, porque, como 
dizem os “caipiras”, “a Deus pertence”.
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De volta a Saulo Ramos, ele escreveu, em 
“Oitava de Enxadeiro”, “perdi roça, perdi tudo, 
menos a esperança em Cristo. Pobre, creio em 
Deus e como! Nada me roubará isto, nem seca, 
enchente ou geada, creio em Deus e resisto. E 
se Deus não existir, Nele, porque creio, existo  .” 
Estes são versos re�exos de uma vida em fé 
que há tempos vem sendo estudada.  

Fruto de uma organização pós-tridenti-
na, o catolicismo brasileiro assumiu as cores da 
terra. Distante das normas e ritos romanos, a 
Igreja Católica local entendeu que, em função 
da imensidão territorial e da relativa exiguida-
de de clérigos, o possível e até desejável era 
que se associassem os dogmas e premissas 
europeus ao olhar simbólico característico 
construído a partir da convivência com os 
negros e índios, criando um e�ciente modelo 
de dominação de mentes e corações. 

No Brasil, Gil Filho  entende que a iden-
tidade religiosa católica pode ser considerada 
a identidade legitimada, posto que dominan-
te e responsável por amalgamar a sociedade. 
Contudo, a construção desta identidade não 
foi suave, pois, para Hoornaert , desde o início 
da colonização, o que se vivenciou foi um 
sincretismo entre o catolicismo o�cial e obri-
gatório e o cristianismo vivido pelo povo, 
gerando uma religiosidade ímpar, em espe-
cial no campo. 

 Essa população rural vivia dos mínimos 
vitais. Wissenbach explica que sua economia 
era focada na produção dos gêneros impres-
cindíveis ao consumo diário e decorrente do 
trabalho familiar . Tamanha vulnerabilidade 

só não era maior, pois havia a formação de um 
tecido social fundamentado em uma espécie 
de solidariedade da precariedade, que esten-
dia a chamada célula familiar às relações de 
vizinhança, formada em pequenas vilas, 
arraiais e colônias rurais. Isso �ca evidente na 
frase da entrevistada dona Célia quando, 
depois de ensinar como se fazia pamonha, 
narra que faziam muitas, pois era preciso para 
distribuir entre os parentes e os amigos da 
redondeza, que retribuíam depois com bolo e 
coisas assim.

 A presença dos sacerdotes era rara e 
esporádica, restringindo-se às capelas rurais e 
matrizes limitadas aos preceitos anuais do 
calendário cristão, como por exemplo, a cele-
bração da Semana Santa na Quaresma e o 
ponto alto da festa cristã, a Páscoa. Além, é 
claro, do Natal. 

Difícil era ser brasileiro sem pertencer à 
cristandade, uma vez que, mesmo com a 
construção de um Estado Laico, a Igreja 
controlou, por muitas décadas, a educação e 
a prática dos sacramentos como o batismo, 
casamento, con�ssão e comunhão, princípios 
que o �el precisava cumprir. 

As pessoas que viviam na zona rural 
�cavam mais distantes destas práticas obriga-
tórias, exceto da missa aos domingos e que 
envolvia um ato de socialização com os 
vizinhos, quando o padre celebrava nas cape-
las rurais. Delumeau explica que a palavra 
religião vem do latim religare, que quer dizer 
ligar de novo . Contudo, para o homem do 
campo esta ligação se associava aos elemen-

tos da natureza e às suas necessidades, em 
diferentes momentos do ciclo agrícola ao 
longo do ano. Ou seja, progressivamente, as 
forças da natureza passaram a ser travestidas 
dos símbolos cristãos.

Assim, a dialética entre a pressão para a 
obediência dos ritos, associada à ausência das 
condições necessárias para cumpri-los, gerou 
um catolicismo de explícitos atos devocio-
nais. Fragoso explica que a vida religiosa do 
povo se evidenciava nas santas missões, nas 
festas religiosas, nas procissões, nas novenas, 
no mês de Maria, no culto ao Coração de 
Jesus . Se o rigor católico impedia que se dan-
çasse nas capelas, Francisco esclarece que os 
colonos iam para fora transformando o ato 
eclesiástico em folias misturadas às procis-
sões, acompanhadas de novos ritos seculares, 
danças e músicas .

 Além disso, nas regiões do interior de 
São Paulo, marcadas pela presença imigrante, 
a prática religiosa estava distante de um 
sóbrio conforto para a alma e sim associada à 
festa. Alvim menciona que, além da tradição 
do catolicismo popular, também era um 
momento impar para a convivência social que 
quebrava o isolamento e monotonia da vida 
nas fazendas .

Fruto desse processo, a prática religiosa 
era marcada por costumes e superstições 
como os que ainda restam na memória de 
dona Marta que, a propósito, também carrega 
o nome Aparecida porque era usual entregar 
pelo menos uma criança da família para a 
guarda de um santo de devoção que dela 

cuidaria na qualidade de madrinha ou padri-
nho. Ela lembra ter aprendido com a mãe que 
durante a quaresma inteira, nas segundas, 
quartas e sextas, era proibido ingerir carne. 
Mas em especial na Sexta-Feira Santa não se 
comia “carne de jeito nenhum!” Além disso, 
neste dia, a casa não era varrida e não se 
mexia em nada. Os cabelos das meninas eram 
presos sem pentear, as brincadeiras �cavam 
suspensas, a música proibida e os espelhos 
cobertos por toalhas. Era o dia de guarda pelo 
sofrimento do Senhor maior. Além disso, 
havia também a participação no ofício da 
Paixão e morte de Cristo lembrada por dona 
Célia que relata “...nois ia na procissão, sexta-
-feira da paixão”.

Mas a referida procissão era o �nal de 
um processo mais amplo e complexo: a Qua-
resma. Ela representava e ainda representa, 
um dos principais tempos da liturgia católica, 
compreendendo o período entre a quarta 
feira de cinzas e a ressurreição ou a Páscoa, na 
noite de sábado para domingo. Inúmeras 
proibições e superstições acompanhavam o 
período que, aos poucos, com a urbanização 
da sociedade, foram deixadas de lado.  

A sexta feira santa era o grande dia de 
todo este ciclo. Todos iam à cidade, para partici-
par da procissão do senhor morto, cumprindo 
o preceito cristão de confessar e comungar na 
Páscoa. Na cerimônia ritual, o �el acompanhava 
o esquife do senhor morto ouvindo a persona-
gem Verônica cantar em latim, carregando 
velas e no �nal ajoelhando-se para beijar a 
imagem do Cristo morto. A cerimônia simboli-

zava a união do �el pecador com o sofrimento 
da divindade e marcava o �m do tempo de 
penitências e jejuns, Quaresma e o início da 
Páscoa, dia de comida farta e carne.

 Estes atos, que muitas vezes, se distan-
ciavam da liturgia que pasteurizava a fé e 
explicitavam a convivência íntima entre as 
crenças dos imigrantes e dos trabalhadores 
nacionais, etnias e tradições variadas, se 
encontravam e eram reelaborados pela 
necessidade de improvisar na sobrevivência 
rústica. Tais rituais passavam a ser conduzidos 
por colonos, cuja relevância residia no conhe-
cimento da leitura ou das fórmulas sagradas, 
tais como rezas e benzeduras. Este indivíduo, 
tanto quanto os outros, massacrados por um 
cotidiano de misérias, naquela cerimônia 
devota, se tornava diferenciado, uma vez que 
controlava o portal entre o sagrado e o profa-
no. Muitas vezes ele sabia puxar o terço, a 
reza, mas também conhecia as simpatias e o 
benzimento para mal olhado, quebranto e 
inveja. Ele organizava a festa do santo, mas 
também interpretava os sonhos dos morado-
res da colônia. Na simplicidade de todos, ele 
atingia uma posição de destaque porque 
explicitava uma relação usual entre os mora-
dores da roça: a proximidade com os santos, 
os demônios e os elementos da natureza.

 Seu Pedro, por exemplo, possui na 
família, indivíduos assim, como uma espécie 
de tradição particular. Nunca precisou ir a 
curandeiros e benzedeiras porque sempre os 
teve em casa:

[...] benzedeira mesmo era aqui em casa 

mesmo, era a minha �nada avó, minha 
sogra e minha mulher que benze. A, ela 
(esposa) num gosta que fala porque, isso 
ai é coisa dela, ela num gosta que �ca 
revelando,  a pessoa vem, senta com ela 
lá, e ela faz uma oração lá, mas ela num 
gosta que fala. Minha mãe benzia, benzia 
quebranto, essas coisas, que ajudava 
muito. Finada minha sogra, �nada minha 
avó . 

Dona Maria Girotto, apesar de grande 
devota de Nossa Senhora, contou, com deta-
lhes, que seu �lho Luizinho, vítima do Mal de 
Simioto, nome popular da desnutrição causa-
da em crianças, depois de tratado pelos médi-
cos e não curado, só se recuperou após passar 
pelas mãos de um benzedeiro, que �zera com 
que realizassem uma novena e alguns rituais 
em busca da cura, que aconteceu, “graças à 
Deus”, como diz ela mesma, ao �nal da história. 

 Os santos, por sua vez, eram tratados 
como se da família fossem e utilizados para os 
�ns cotidianos de uma vida construída no 
limite: da chuva ou sua ausência, da colheita, 
da geada. As mulheres encontravam na 
Virgem Maria uma intercessora poderosa nas 
causas mais variadas. Maria também era invo-
cada pelos homens com diferentes denomi-
nações, ao adentrar o sertão desconhecido 
pedindo proteção diante das necessidades 
humanas básicas: saúde, dinheiro e amor. 
Para o historiador Maximiliano Salinas 
Campos, o tripé saúde, dinheiro e amor, por 
meio desta tríade o sagrado pode ser analisa-
do na história e recuperada a dignidade dos 
corpos em sua humanidade. O santo realizava 

o intermédio que possibilitava a proteção 
necessária ao devoto, em diferentes momen-
tos de suas necessidades cotidianas.

 Entender que o santo estava ali, à mão, 
de certa forma dava a esperança de que nem 
tudo estava perdido. O café recém-coado na 
xícara para o São Benedito, em local de desta-
que na cozinha equipada com poucos e ordi-
nários itens, onde o fogão à lenha, as panelas 
de barro e as gamelas eram peças fundamen-
tais, garantia que, naquela casa humilde, a 
comida simples não faltaria. A�nal, este santo 
da tradição católica, em vida, havia servido na 
cozinha do convento, além de estar associado 
a milagres que envolviam a multiplicação de 
alimentos doados aos pobres. 

Por sua vez, a representação do Sagra-
do Coração de Jesus e a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, na sala de estar, garan-
tiam a proteção daquele lar, representando 
mais do que o pertencimento ao universo 
católico e sacralizando o cotidiano do povo 
pobre que se benzia ao acordar e rezava o 
terço ao dormir. Mas agora, diz dona Mafalda, 
“ninguém reza mais”.  

As procissões revelavam o aspecto 
privilegiado de sociabilidade dos colonos e 
desta relação de barganha e proximidade 
cotidiana com a divindade em torno de uma 
causa. Para dona Mafalda, era mais que fé, era 
um alegre passeio, convidada que era pela 
amiga para fazer a procissão andando, andan-
do, andando, pela colônia e entoando o hino 
para Nossa Senhora Aparecida. Ou então, um 
momento de conjunto sacrifício quando o 

motivo era a chuva. A penitência era a valori-
zação simbólica do sacrifício de Cristo repro-
duzido por �éis devotos quando carregavam 
água, cruzes, pedras e outras imagens e 
seguiam a pé, cantando e rezando, pedindo 
bênçãos e proteção.  Dona Maria lembra que 
cada romeiro carregava uma vasilha com um 
pouco d’água caminhando “no meio do sol”. 
Não bastava andar sob o sol, era preciso mos-
trar ao santo que a intenção era genuína, 
andava-se “descalço, na terra quente”. E �nali-
zada a caminhada, todos jogavam água para 
“lavá os pé do santo”. Seu Pedro lembra que 
além da procissão havia a novena quando “o 
tempo ridicava a chuva ... Aí, você ia fazer uma 
promessa pra chover e chovia mesmo."

Jogar água na santinha para chover, foi 
tema comum a todos os entrevistados. Todos 
se penitenciaram, oraram e se molharam, 
debaixo das muitas chuvas que caíram 
enquanto eles ainda voltavam para casa. 

Para os estudiosos, a procissão carregan-
do água, santos ou cruzes, rezando e cantando 
ao santo padroeiro era simbólica, na medida 
em que possibilitava a realização de uma 
experiência pessoal na qual a proteção divina 
controlava e evitava qualquer acontecimento 
nocivo ao cotidiano. Mas não bastava se 
humilhar e pedir. Barganha boa era barganha 
com começo, meio e �m. Promessa, procissão 
e o prêmio do santo. Uma prática comum era 
a promessa de enviar ao leilão da festa um 
bezerro ou outros animais como leitões, 
carneiros, frangos, simbolizando o agradeci-
mento de que o santo não deixaria nada 

acontecer na propriedade do doador. No caso 
dos colonos, a proteção ao pouco que planta-
vam era de suma importância, uma vez que 
não tinham recursos �nanceiros para presen-
tear com animais como vacas e bezerros, 
doavam ao santo protetor, pequenos animais 
como frangos e porcos, mas, acima de tudo, 
era a fé que os movia na certeza de serem 
atendidos pelo divino.

Freitas lembra que em especial o culto a 
São Sebastião revelava e ainda revela uma 
relação econômica de proteção ao patrimô-
nio material . Este era o santo certeiro para a 
guarda de bens do mundo rural. Cuidava do 
regime de águas e protegia da peste e outras 
doenças que afetavam os animais e em parti-
cular as plantações. 

Mas dona Mafalda nunca esteve preo-
cupada com o que os estudiosos a�rmam e 
ainda hoje seus olhos azuis se enchem de 
devoção quando, superando a timidez, volta a 
entoar o hino do santo da chuva, das criações 
e da plantação: “Meu senhor São Sebastião, 
pela cruz que tem na mão, vamu fazer peni-
tência,  vamu por joelho no chão, quando for 
daí a pouco a chuva já lhe deu no chão”. 

A fé inquestionável aparece na fala dos 
colonos, como fragmentos de um tempo em 
que as chuvas não eram vistas apenas como 
fenômeno meteorológico, mas como dádiva 
divina, por intercessão dos santos.  

Também as festas dos santos padroei-
ros aparecem com destaque na vida cotidiana 
dessas pessoas. Para cada tempo litúrgico, 
havia uma celebração festiva popular como o 

Natal com os reisados. O mês de junho era de 
São João, Santo Antonio e São Pedro. Impor-
tantes que eram, por vezes aconteciam 
mesmo sem a presença do sacerdote. Bastava 
uma pessoa para dirigir as preces, puxar o 
terço, entoar algum canto de louvor aos 
santos juninos. Terço rezado, subia o mastro 
com o santo e os festejos continuavam com a 
parte profana. 

Os bailes juninos, chamados também 
de bailes de barraca, representavam uma 
forma de sociabilizar com os vizinhos e 
amigos de forma simples, como contou Tito e 
o Senhor Humberto “... apenas com sanfona e 
pandeiro”. As comidas e as danças típicas, o 
terço e os mastros com os santos desaparece-
ram da maioria dos festejos juninos que nas 
cidades ganharam corpo com quadrilha 
country, barracas de cachorro quente e outras 
comidas distanciando das festas do campo. 

O Natal era uma festa especial, simboli-
zava a reunião da família com os �lhos que 
vinham de outros lugares. Era tempo de 
roupa nova, de fartura, de alegria pelo nasci-
mento do menino Jesus.

 Esse universo do sagrado imbricado no 
cotidiano material também tocava as ques-
tões do corpo físico. Além do padre ausente, 
também os médicos eram raros e caros. Alvim 
informa que pelos idos de 1906, os 52 mil habi-
tantes do município de Ribeirão Preto tinham, 
à sua disposição, apenas dez médicos . E em 
muitas colônias de fazendas distantes de 
núcleos urbanos e sem acesso aos remédios 
alopáticos, restava o recurso dos curandeiros, 

benzeduras e simpatias. 
 Por outro lado, a�rmar que este recur-

so era fruto exclusivo da necessidade empo-
brece o imaginário deste homem rural religio-
so e crente nos entes mágicos da mata logo 
ali, depois da plantação, onde residia o 
saci-pererê, a mãe do ouro, que parecia “uma 
bolona linda de fogo” que clareava o pasto 
durante a noite, a mula-sem-cabeça e todo o 
panteão de assombrações necessárias para a 
construção de um bom causo na porta de 
casa antes da família se recolher. 

 Mas dona Maria Girotto tinha medo 
mesmo era de casa abandonada. Nunca acre-
ditou muito nestas coisas de assombração...

Lobisomem, né? Eu nunca acreditei 
muito né, mas minha irmã tinha medo 
demais, uma outra coisa, tinha medo de 
chuva e medo de lobisomem, coitada da 
Mercedes, ela tinha muito medo. Eu 
�cava meio assim sabe, com o pé atrás 
porque eu sempre tive uma cabeça mais 
né?... Não acredito muito nessas coisas, 
né, desde pequena, mas tinha medo de 
assombração, de fantasma, nossa, isso aí 
às vezes, a gente não saía... Às vezes não 
saia pra fora, no escuro não ia de jeito 
nenhum.

 Francisco, citando Antônio Cândido, 
explica que esse mecanismo das promessas e 
dos esconjuros cria uma religiosidade que 
não vê erro na união das normas romanas 
com as práticas de magia simpática . Desta 
forma, observa-se uma parceria entre a reza e 
o talismã que traz o bentinho, a erva do 

campo, o dente de quati ou a unha de gato.
 Distante das boticas e dos médicos e 

próximos da mata e dos curandeiros e benze-
deiras, os colonos abusavam das receitas 
caseiras feitas com o que estava à mão e cuja 
indicação era fruto da observação da nature-
za e dos animais. Assim, o jardim doméstico 
se transformava em verdadeiro ervanário a 
fornecer a cura para diversos males. Quem 
nunca bebeu um chá para aliviar um sintoma? 
Existe um ditado popular no Brasil que conta 
que as plantas medicinais brasileiras não 
curam apenas, fazem milagres.

 Além dos chás e unguentos, a farmaco-
peia popular era vasta, mas �el a algumas 
soluções infalíveis a certos males. Se o proble-
ma era fraqueza, óleo de fígado de bacalhau 
para fortalecer. Se o estômago e o fígado 
estavam sobrecarregados, sal amargo ou chá 
de boldo. Mas se nada solucionasse o mal 
estar, óleo de rícino como purgante. 

 Se o caso fosse mais intrigante, o 
discurso competente do curandeiro ou da 
benzedeira daria o veredito após cuidadosa 
observação do doente. Dor no peito acompa-
nhada de mal estar? Provável espinhela caída. 
Criança febril e bocejando? Certamente que-
branto e mau-olhado. Dona Maria Girotto se 
lembra do pai que fazia simpatias:  

Assim, pra quando tá com a coluna, o 
nervo fora de lugar, machucou a coluna, 
meu pai fazia nas casas das pessoas, ele 
ia três dias, eu lembro um pouco assim, 
ele pegava sete colheres de cinza, 
pegava um prato, fazia uma cruz de 

palha, eu sei que punha debaixo da cama 
da pessoa e todo mundo gostava, um 
que não tava bem da coluna já chamava 
meu pai pra ir la benzer porque tinha 
uma fé com ele sabe? E valia, a pessoa 
melhorava bastante mesmo.

 Continua contando que, para resolver 
as coisas do coração, só em dias especí�cos 
do ano. As meninas da colônia:

Inventavam no dia de Santo Antônio, 
pingar aquela vela no prato, diz que 
formava o nome. Ir na bananeira, en�ar 
uma faca na bananeira. É, diz que en�ava 
a faca assim, quando você puxava a faca 
o nome �cava mais ou menos na faca, 
porque a bananeira deixa umas marcas 
pretas, né? Tinha, era meia noite (Risos). 
Eu, igual eu to falando, eu não tinha 
muita fé com essas coisas, sabe? Eu 
sempre fui mais assim...

Na família de Tito, a mãe benzia, o pai 
fazia os preparos e a proteção a todos da casa 
e da fazenda estava garantida. Ali, nem para 
nascer era preciso sair da colônia. O pai 
ajudou nos partos da mãe que fazia os partos 
dos outros meninos e meninas que vinham 
ao mundo naquele e nos lugares mais pertos.

Segundo Alvim, benzia-se erisipela com 
a aliança de alguém que casara, fazendo-se 
círculos por três vezes ao redor do local atingi-
do, e dizia-se: “Erisipela selvagem, até o padre 
acabar de rezar a missa, vai secar” .  E nesse 
momento, fé o�cial e a o�ciosa se uniam nova-
mente em torno de um mesmo propósito. 

Tradicionalmente, todas as receitas 
aqui apresentadas são feitas no fogão e 
forno a lenha, contudo, no forno elétrico 
ou a gás é plenamente possível fazê-las.

Os moradores das fazendas não 
tinham muitos recursos e usavam os ingre-
dientes da terra ou trocavam com outros 
colonos ou compravam nas vendas. As 
receitas tinham que ser adaptadas com o 
que estava disponível naquela época do 
ano. No livro História da Vida Privada no 
Brasil, é possível observar que: 

do ponto de vista alimentar, por exem-
plo, os italianos comiam basicamente 
cereais, isto é, trigo consumido em 
forma de pão e macarrão, milho 
consumido como polenta pelas famí-
lias provenientes da Itália setentrional, 
ou como broa pelos provenientes da 
Itália meridional. Além disso comiam 
feijão, arroz, batata e muita verdura 
fresca, plantados na pequena horta 
que tinham direito de cultivar. 

Uma a uma
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 As �ores de abóbora são um espetáculo 
de se ver. Extremamente coloridas, variando 
do vermelho claro, laranja até o amarelo claro, 
elas se abrem pela manhã e se fecham por 
volta do meio dia. Este prato, embora delicio-
so, passa pela restrição da época.  Podem ser 
feitos outros bolinhos, como o de arroz, o de 
mandioca ou chuchu, mas de �or de abóbora, 
somente quando o aboboral estiver em �or.

Ingredientes
12 �ores frescas de qualquer tipo de
abóbora
Óleo de sua preferência para fritar
Sal e pimenta a gosto
02 ovos
Cheiro verde
02 colheres (sopa) rasas farinha de trigo.

Bolinho de �or de abóbora

Modo de fazer
Separe as �ores de abóbora da rama, 

lave-as e escalde em água fervente. Escorra e 
esprema as �ores até sair todo o excesso de 
água. Pique-as bem miudinho. Em uma vasi-
lha coloque as �ores picadas, junte todos os 
ingredientes e mexa bem até �car uma massa 
homogênea. Com uma colher “pingue” as 
porções de massa no óleo quente para fritar 
os bolinhos.

Sirva quente.
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Os nomes dos pratos variam, como já 
mencionado, de acordo com as in�uências 
imigratórias. Enquanto uns chamam este 
pudim simplesmente de caipira, porque era 
preparado pelas mulheres da roça utilizando 
latas, às vezes de banha, quando não do doce 
da marmelada ou goiabada, como forma e 
assado sobre o fogão a lenha, com a ajuda de 
brasa, outros o identi�cam, em especial os 
italianos, como caçarola.  Com um nome ou 
outro, este prato é de lamber os beiços. 

Ingredientes para a massa
05 ovos 
05 colheres (sopa) rasas de farinha 
de trigo
600 ml de leite
100 gramas de queijo ralado
400 gramas de açúcar

Ingredientes para a calda
01 copo de açúcar
01 copo de água

Modo de fazer a calda 
Comece fazendo a calda. Leve ao fogo 

o açúcar e mexa até derreter e �car com 
aspecto de caramelo. Acrescente a água, 
deixe ferver até �car em consistência de 
calda. Retire do fogo e espalhe em toda a 
parte interna de uma forma com uma colher 
e reserve.

Modo de fazer o pudim
Coloque para aquecer a água que será 

usada para assar o pudim em banho maria. 
Coloque os ovos e o açúcar em uma tigela e 
mexa bem até derreter o açúcar. Adicione a 
farinha e continue mexendo até tudo �car 
dissolvido. Acrescente o queijo e o leite. 
Misture tudo (sem bater) até conseguir uma 
massa líquida. Despeje na forma previamente 
caramelizada com a calda. 

Coloque a forma com a massa na água 
que está aquecendo. Sobre ela coloque uma 
tampa ou outra forma rasa, sobre a qual deve 
ser colocada brasa retirada do fogão a lenha. 
Vá substituindo a brasa quando ela esfriar. 
Para saber se o pudim �cou pronto, en�e uma 
faca na massa, se ela sair limpa é porque está 
pronto.

Se você não tiver um fogão a lenha, leve 
a assadeira com a massa ao forno elétrico ou a 
gás e cozinhe em banho maria. Desenforne 
apenas depois que estiver frio.

Pudim Caipira
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Maria Morgado
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 Embora seja muito comum em Goiás e 
em Minas Gerais, a pamonha é um quitute 
muito difundido entre os moradores da zona 
rural no interior de São Paulo. De acordo com 
Câmara Cascudo , no nordeste, a pamonha 
doce era temperada com coco e açúcar e 
cozida envolta na palha do próprio milho. 
Indispensável nas festas de junho como Santo 
Antônio, São João e São Pedro. Uma variação 
era o quitute cozido em folha de bananeira e 
servido frio. 

 Na época do milho verde, fazer a pamo-
nha era uma atividade que reunia toda a famí-
lia. Por vezes, dois ou três sacos de milho eram 
ralados de uma só vez. Na distribuição de tare-
fas, normalmente cabia às crianças limpar o 
cabelo das espigas de milho.

Ingredientes
01 colher de chá de sal
10 espigas de milho verde
Açúcar ou sal a gosto
500 g de queijo fresco (cortado em tiras)
Cheiro Verde
Pimenta a gosto
01 copo de leite
01 copo de banha de porco (ou 01 copo
de óleo)

Modo de fazer
Corte as duas pontas do milho. Descarte 

a primeira palha e separe as boas e limpas que 
serão usadas para fazer as trouxinhas. Coloque 
as palhas em um caldeirão com água para 
ferver até amolecer e reserve. Limpe as espi-
gas para retirar os cabelos e depois rale todas 
elas. Jogue o leite sobre os sabugos e raspe-os 
com uma colher para aproveitar todo o milho. 
Coe a massa em uma peneira grande sobre 
uma bacia e adicione a banha de porco ou o 
óleo bem quente, misturando muito bem. Se 
desejar pamonha salgada, acrescente uma 
colher de sal e uma pitada de açúcar, mas, se 
desejar a pamonha doce coloque apenas uma 
pitada de sal e um copo americano de açúcar.

Em uma panela grande comece a aque-
cer a água que será usada para ferver as 
pamonhas. 

Para amarrar as pamonhas: pegue uma 
palha e dobre em formato de envelope, 
segure com uma mão e, com a outra, use uma 
concha para enchê-lo com a massa. Acrescen-
te em cada uma um pedaço de queijo. Dobre 
por cima outra palha e amarre bem forte com 
barbante. Repita este procedimento até 
acabar a massa. Coloque as pamonhas para 
ferver na água previamente aquecida até a 
palha �car amarelada. O tempo de cozimento 
é de cerca 40 minutos.

Retire e sirva.

Pamonha
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 Embora seja muito comum em Goiás e 
em Minas Gerais, a pamonha é um quitute 
muito difundido entre os moradores da zona 
rural no interior de São Paulo. De acordo com 
Câmara Cascudo , no nordeste, a pamonha 
doce era temperada com coco e açúcar e 
cozida envolta na palha do próprio milho. 
Indispensável nas festas de junho como Santo 
Antônio, São João e São Pedro. Uma variação 
era o quitute cozido em folha de bananeira e 
servido frio. 

 Na época do milho verde, fazer a pamo-
nha era uma atividade que reunia toda a famí-
lia. Por vezes, dois ou três sacos de milho eram 
ralados de uma só vez. Na distribuição de tare-
fas, normalmente cabia às crianças limpar o 
cabelo das espigas de milho.

Ingredientes
01 colher de chá de sal
10 espigas de milho verde
Açúcar ou sal a gosto
500 g de queijo fresco (cortado em tiras)
Cheiro Verde
Pimenta a gosto
01 copo de leite
01 copo de banha de porco (ou 01 copo
de óleo)

Modo de fazer
Corte as duas pontas do milho. Descarte 

a primeira palha e separe as boas e limpas que 
serão usadas para fazer as trouxinhas. Coloque 
as palhas em um caldeirão com água para 
ferver até amolecer e reserve. Limpe as espi-
gas para retirar os cabelos e depois rale todas 
elas. Jogue o leite sobre os sabugos e raspe-os 
com uma colher para aproveitar todo o milho. 
Coe a massa em uma peneira grande sobre 
uma bacia e adicione a banha de porco ou o 
óleo bem quente, misturando muito bem. Se 
desejar pamonha salgada, acrescente uma 
colher de sal e uma pitada de açúcar, mas, se 
desejar a pamonha doce coloque apenas uma 
pitada de sal e um copo americano de açúcar.

Em uma panela grande comece a aque-
cer a água que será usada para ferver as 
pamonhas. 

Para amarrar as pamonhas: pegue uma 
palha e dobre em formato de envelope, 
segure com uma mão e, com a outra, use uma 
concha para enchê-lo com a massa. Acrescen-
te em cada uma um pedaço de queijo. Dobre 
por cima outra palha e amarre bem forte com 
barbante. Repita este procedimento até 
acabar a massa. Coloque as pamonhas para 
ferver na água previamente aquecida até a 
palha �car amarelada. O tempo de cozimento 
é de cerca 40 minutos.

Retire e sirva.
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 O pau-a-pique pode ser encontrado 
em várias regiões do Brasil onde o consumo 
do milho é mais comum, embora seja mais 
conhecido como uma comida típica de São 
Paulo. Nenhum dos entrevistados soube 
explicar o porquê dos nomes com segurança. 
Ao pesquisar foram encontradas variações da 
receita e outras nomenclaturas como joão-
-deitado. Em Minas, por exemplo, há um doce 
chamado de mata homem, também assado 
em folha de bananeira, mas feito com man-
dioca e coco fresco.  Aqui, apresenta-se a 
receita mais comum na região onde habitam 
os entrevistados para este livro.

Ingredientes
01 xícara (chá) de açúcar
02 xícaras (chá) de fubá
02 xícaras (chá) de água
01 xícara (chá) de manteiga
01 xícara (chá) de leite
01 pitada de sal
01 colher (sopa) de erva-doce
04 ovos
Duas folhas de bananeira cortadas em 

retângulos e escaldadas em água fervente 
para enrolar o pau-a-pique

Modo de fazer
Coloque todos os ingredientes numa 

panela, menos os ovos. Misture tudo muito 
bem e leve ao fogo alto mexendo sempre 
até conseguir um angu bem cozido. Deixe 

Pau-a-pique

esfriar. Acrescente os ovos um a um 
enquanto mexe a massa. Bata tudo com 
uma colher de pau até �car homogêneo.

Coloque uma colher bem cheia da 
massa no centro de cada retângulo de 
folha de bananeira e enrole, sem apertar. 
Amarre com um barbante, coloque em 
assadeira e leve ao forno por cerca de 30 
minutos, ou até as folhas �carem douradas.
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 O milho é um ingrediente muito 
versátil. Quando verde serve para muitos 
pratos doces e salgados. Quando seco, 
serve para fazer fubá ou em forma de quire-
la, para alimentar o frango e outras aves da 
fazenda. Do curau à pamonha, passa pelo 
pau-a-pique e pelo bolo tradicional de 
milho verde. Um ingrediente que possibili-
ta muitas variações. Para aqueles que não 
escrevem a receita, fazem a rumo, a “oio” 
como falam os caipiras, não passa de uma 
combinação de ingredientes que ao ser 
assado, provoca um aroma avassalador.

Ingredientes
01 dúzia de espigas de milho verde
200 gramas de açúcar
200 gramas de queijo fresco
Sal a gosto
200 gramas de banha de porco ou de
gordura vegetal

Modo de fazer
Pique o queijo em pequenos pedaços 

e reserve. Rale a espigas de milho e passe a 
massa em uma peneira grossa. Descarte a 

sêmola. Tempere o milho ralado com a 
banha previamente aquecida. Acrescente 
o açúcar, uma pitada de sal e o queijo. 

Despeje a massa em uma frigideira, 
leve ao fogão a lenha e cubra com uma 
tampa coberta por brasa. Vá substituindo a 
brasa conforme for esfriando. Para saber se 
está pronto en�e uma faca na massa, se ao 
retirá-la estiver limpa, o bolo está pronto.

Se você não tiver fogão a lenha, des-
peje a massa em uma forma e leve ao 
forno previamente aquecido.

Espere esfriar e desenforne.

Bolo de milho verde caipira



 Receita trazida pelos italianos, ela é 
muito comum no sul e sudeste do Brasil, onde 
esses imigrantes se estabeleceram. A região 
de Ribeirão Preto recebeu o segundo maior 
número de imigrantes italianos do Estado de 
São Paulo, vindos como colonos para traba-
lhar nas fazendas de café.  Por isso, esta é uma 
receita muito popular entre os habitantes 
tanto da zona rural, quanto urbana.

Antigamente, a polenta era feita em um 
parolo (panela de ferro com o fundo redondo) 
no fogão a lenha. Depois de pronta ela era 
despejada sobre um tipo de tábua grande, 
feita de madeira e cortada com linha ou 
barbante. A polenta podia ser comida com 
frango caipira, queijo, ovos ou linguiça. Na 
hora da “merenda”, ela também era servida 
com leite. Na roça nada se perdia. No outro 
dia, comia-se polenta amanhecida incrostolà-
ta, na fala dos primeiros imigrantes, e “engros-
tolada” na voz dos seus descendentes .  Ela era 
cortada em tiras e colocada sobre a chapa do 
fogão a lenha até formar uma casca grossa 
dos dois lados das fatias. Ha fato crosta.

Ingredientes
02 xícaras (chá) de fubá
07 xícaras (chá) água
Sal a gosto
Azeite ou óleo

Modo de fazer
Coloque quatro xícaras de água para 

Polenta cortada com linha
ferver e acrescente o sal e o óleo (ou azeite). 
Dissolva o fubá em três xícaras de água fria e 
despeje na água fervente já temperada. Mexa 
até a massa engrossar e soltar bolhas. Cozinhe 
até �car um angu. Despeje sobre uma tábua e 
deixe esfriar. Corte com uma linha, barbante 
ou faca.
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Porque o frango é caipira? Pergunta 

esta que pode parecer óbvia, sugere um 
mínimo de pesquisa. Primeiro, porque ele é 
de propriedade do caipira, vive na área rural. 
Depois, porque ao longo de sua vida, ele é 
alimentado como os caipiras, de maneira 
natural. Em um site de venda de frango 
caipira, encontramos, em forma de propa-
ganda: Frangos criados da forma caipira, 
solto ao pasto, com alimentação balancea-
da. Em outro, o anúncio: Lindos frangos 
criados no pasto de 3 a 4 meses com mais de 
1,5kg. Na atualidade, o interesse pelo frango 
caipira se intensi�ca quanto mais as empre-
sas criadoras do frango não caipira, utilizam-
-se de substâncias químicas para alimentá-
-lo. Assim, um delicioso prato preparado 
com o frango criado na fazenda é especial 
por si só.  

Ingredientes
01 frango caipira
04 dentes de alho grandes picadinhos 
ou amassados.
01 cebola 
Cheiro verde a gosto
Pimenta a gosto 
(bode ou dedo-de-moça)
Pimenta do reino a gosto
Sal a gosto
01 xícara (café) de óleo
½ litro de água

Modo de fazer

Com uma faca ou tesoura de cozinha 
destrinche o frango e reserve os pedaços. Em 
uma panela grande (feita de alumínio batido, 
ferro ou pedra) frite o alho em óleo quente até 
dourar. Em seguida, adicione os pedaços do 
frango e frite por cerca de quinze minutos, 
mexendo e virando até que eles �quem bem 
dourados. Adicione o sal e a água e deixe cozi-
nhar por 30 minutos. Enquanto isto, pique o 
cheiro verde, a cebola e a pimenta. Veri�que 
se o frango já está cozido, se for necessário 
acrescente mais um pouco de água. Adicione 
o cheiro verde, a cebola picada e a pimenta e 
deixe cozinhar por mais 05 minutos. Não 
deixe a água secar completamente, cozinhe o 
frango até que �que um caldo espesso no 
fundo da panela. 

Sirva quente.

Frango caipira
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Doce de abóbora
Modo de fazer
Descasque a abóbora e a corte em 

cubos. Coloque de molho em água junto com 
a cal ou bicabornato e deixe descansar por 
cerca de 20 minutos. Escorra a água e lave 
bem os pedaços de abóbora, retirando total-
mente a cal. Em uma panela coloque o açúcar, 
a abóbora, o cravo e regue com duas ou três 
colheres de água. Tampe a panela e coloque 
em fogo baixo. Deixe ferver até a abóbora �car 
com um aspecto brilhante e a calda grossa.

Aguarde esfriar e sirva.

A história dos doces, conforme narrado 
em publicação do Itamaraty, texto de Alexan-
dre Menegale, Uma doce história do Brasil, 
está intimamente ligada ao surgimento do 
açúcar. Na época em que ainda não se sabia 
condensar o leite, as frutas eram os melhores 
ingredientes para as receitas adocicadas. 
Assim, surgiu a goiabada, a marmelada e as 
variações em calda, pedaço ou massa de 
doces de cidra, mamão, abóbora, entre 
outros. 

Ingredientes
01 abóbora pequena tipo Moranga ou 
cabotiá madura
03 xícaras (chá) de açúcar
Cravo da Índia a gosto
01 colher (sobremesa) 
de Cal ou Bicabornato


