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Os estudos das diferentes praticas e manifestações do catolicismo , vem sendo 

no Brasil, objeto de estudos de várias áreas das ciências humanas. Nessas “praticas e 

manifestações”, o Catolicismo Popular que segundo Zaluar (1983)4 “ O catolicismo 

Popular é uma religião voltada para a vida  aqui na terra. Nesse sentido, é uma religião 

pratica”, produz ações humanas concretas que revelam uma realidade social, 

econômica  e cultural, tornando-se histórica. 

Nas manifestações do Catolicismo surgem as figuras dos Santos, que segundo 

Fernandes 2  , “ Os Santos da devoção popular são heróis da igreja, os guardiões do 

tesouro da sua tradição”. Para confirmar essa traição, no catolicismo Popular os Santos 

não reconhecidos agem como mediador Homem e deus, por meio de cultos, 

promessas, festas, romarias etc. 

  Neste  artigo, fruto de um Projeto de Iniciação Cientifica, intitulado Clodimar 

Pedrosa Lô: a  configuração de um Santo Popular em Maringá, onde tento analisar a 

construção de santidade dada pela morte trágica do garoto Clodimar, em 1967. Busco 

neste uma análise de depoimentos dos fiéis que prestavam culto ao “Santo” no dia de 

finados e traçar o perfil desse. 

 Clodimar Pedrosa Lô, após vir do Ceará morar com seu tio Oésio Araújo 

Pedrosa, consegue um emprego num hotel chamado Palace Hotel, cujo proprietário era 

Attilio Farris. No dia 23 de Novembro de 1967, após chegar de seu serviço com grande 

quantidade de dinheiro um hóspede do  hotel chamado Antônio Forte, nota que seu 

dinheiro desaparece (algumas pessoas dizem que sua vida bohemia Antônio gastou o 

dinheiro), assim Clodimar  é acusado pelo dono do hotel que chama a policia. Ela que 

aquela noite era representada por Gerson Maia e Benerval Bezerra acaba tentando 

descobrir o paradeiro do dinheiro torturando e espancando que acaba na morte de 

Clodimar na madrugada do dia 24 de novembro. O episódio reflete na região, causando 
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a revolta na população e assim pós morte no culto a Clodimar, dado pela situação de 

morte. 

 Ao aplicar no dia dois de novembro de 2006, no horário das nove as onze e meia 

e com a ajuda de Franciele Flach Vanda Fortuna um questionário sócio-economico-

cultural aos fiéis que prestavam culto ao santo em seu túmulo no cemitério municipal, 

tentarei traçar esse perfil do fiel. 

 O questionário se dividiu em duas frentes: dados pessoais e dados sobre o 

santo, tendo essa entre seis e oito subdivisões/perguntas. 

 Ao traçar o perfil do fiel através dos dados pessoais dos fiéis tem-se quando se 

pergunta o nome 49 das 51 pessoas se identificam com nome e sobrenome, onde 

Maria Garcia, identificando-se como esposa do oficial de justiça que levou o corpo de 

Clodimar para autopsia em Curitiba passando o número de telefone. O restante das 

pessoas (duas), sendo mulheres não se identificam. 

 Quando se perguntou sexo e idade, 18 anos homens e apenas 3 não viveram o 

período e repercussão do caso Clodimar. Das mulheres em número de 33, 27 viveram 

na época de Clodimar. Nota-se assim o culto constante. 

 As profissões dos entrevistados são as mais variadas possíveis, aposentados, 

balconistas, auxiliares administrativos, do lar, professores, motoristas, estudantes, 

marceneiros, orientador vocacional, dentre outros. Confirmando assim que no 

catolicismo popular não se pode distinguir uma classe social dominante. Esse 

catolicismo é envolto de várias classes que segundo ZALUAR3, “é um catolicismo que 

as classes sociais compartilham as mesmas praticas e crenças religiosas”. 

 Na hora de saber a orientação religiosa 88,23% dos entrevistados eram 

católicos, 1,96% católicos/protestantes, 1,96% espiritas, 3,92% não seguem religião, 

3,92% são protestantes. Conclui-se nesse ponto que apesar da maioria católica que 

cultua o santo tem-se protestantes, espiritas dentre outros que visitam e fazem 

promessas e cultuam Clodimar. 

 Para observar a repercussão do caso Clodimar na sociedade e sua repercussão 

em outras cidades analisou-se que 78,43% dos entrevistados eram de Maringá os 

outros 21,57% eram de várias cidades (Pérola, Sarandi, Cascavel, Itambé, Iguatemi 
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etc.), comprovando que apesar da porcentagem alta do culto local há uma repercussão 

em outras cidades. 

 Na segunda frente do questionário, fez-se perguntas sobre o santo em si (dados 

sobre o santo).  

 Quando se perguntou como os fieis souberam da devoção, 35,30% dos fieis 

souberam da devoção pela mídia (rádio, TV, jornal, revistas etc.); 11,76% pelo 

movimento no túmulo no dia de finados; 52,94% por comentários. Conclui-se assim que 

a repercussão do caso de santidade de Clodimar teve repercussão através da oralidade 

como também na mídia, onde se encontra jornais, revistas da época, reportagens sobre 

o caso, como também até hoje tem-se os jornais da cidade abordando que o túmulo 

mais visitado no dia de finados é o de Clodimar. 

 Na subdivisão, quantas vezes visitaram o túmulo percebe-se que as visitas se 

dão com freqüência logo após a morte e os fieis (27) visitam o túmulo anualmente (nos 

dias de finados), ou com freqüência de duas a dez vezes ao ano (16 pessoas). 

 Ao se tratar das promessas, 31 das pessoas somente prestam culto, porém 

somente 20 já fizeram alguma promessa, essas relacionadas à saúde, emprego, amor, 

finanças dentre outras. Na pergunta sobre as graças recebidas, nota-se as mais 

variadas graças: melhoras de saúde, curas de doenças, empregos, questões 

financeiras e no culto de crianças que pedem ajuda na escola. 

 As homenagens prestadas ao santo vão de velas, flores, visitas e orações (terço 

e pessoal). Nota-se a situação do túmulo onde não sobra lugar para colocar vasos de 

flores logo pela manhã; velas ocupam grande parte do espaço em volta do túmulo, 

concluindo a grande devoção e quantidade de pessoas que visitam o túmulo de 

Clodimar. 

 “Para obter ajuda de um santo os homens 
ligavam-se socialmente com eles, estabelecendo-
se uma relação de reciprocidade, isto é, uma 
relação em que havia uma série de prestações 
socialmente estipuladas”. (ZALUAR, 1983)4 

 Apesar de pessoas com orientação religiosas diferentes, uma porcentagem alta 

dos fieis prestam homenagem ao outros santos e os mais diversos possíveis, Nossa 
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Senhora Aparecida, São Francisco, Santo Antônio, Madre Paulina, Santa Rita de 

Cássia, São Miguel etc. Confirmando assim uma união entre Deus e Homens. 

 Na oitava subdivisão perguntou-se o que conhece sobre a história de Clodimar. 

Nota-se as mais diferentes histórias sobre o acontecido de 1967.  Onde o imaginário 

popular transforma a história para uma realidade passada oralmente fruto para um 

trabalho posterior. 

 De acordo com a doutrina católica, santo é aquela pessoa que tendo seguido os 

mandamentos de Cristo, ajudado a promover o bem e vivido uma vida de privações, ou 

morrer estará salvo junto a Deus no céu. É aquela pessoa que viveu uma vida de 

fidelidade exemplar ao Senhor, caminhando segundo o Evangelho. Essa perspectiva, a 

Igreja Católica tem reconhecido a vários Santos, porém no caso de Clodimar, a Igreja 

não Ter tomado nenhum conhecimento sobre o caso, “o povo”, que confirma as práticas 

do culto popular, toma as condições que se deu a morte de Clodimar e faz com que a 

figura de Santo se sobreponha a do garoto morto de forma trágica. 

 Ao se traçar o perfil do fiel por meio do questionário, tem-se como conclusão, q 

apesar de maioria mulheres, temos homens também no culto a Clodimar e essas 

pessoas em grande parte viveram a época do acontecimento e assim prestam um culto 

constante pós-morte. 

 Confirmando que o culto não possui “diferença de classes”, os empregos dos 

entrevistados são os mais diferentes possíveis e que 88,23% sendo católicos, 

confirmam a prática de cultuar santos do Catolicismo. As freqüências desse culto são 

em maioria anualmente e as homenagens se dão por meio de ex-votos e outros.Apesar 

de um culto local, a repercussão também deu-se em outras cidades, trazendo fiéis de 

outras regioões para Maringá, toda essa repercussão foi dada por meio de 

comunicações e oralmente. 

 Isso tudo se juntando com as práticas do Catolicismo Popular têm confirmado o 

culto dado desde a morte de Clodimar. 
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