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Resumo: Esta pesquisa busca compreender a prática de religiosidade popular, no Norte Pioneiro do 

Paraná, através o afluxo de romeiros que se dirigiam ao curandeiro Antônio da Silva, popularmente 

conhecido como “Pato”, tais práticas tiveram seu auge nos anos 90 quando eram atendidas diariamente 

150 caravanas de todo o Brasil. A sua decadência é muito incerta e obscura, porém podemos levar em 

conta como possibilidades de explicação o fortalecimento do Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana 

Verde em Siqueira Campos que nasceu em meio à crença popular e do Santuário de Santo Inocêncio 

em Tomazina sendo este último, imposto a comunidade pela diocese de Jacarezinho, sendo estas 

possíveis implicações, que serão analisadas neste artigo, pois podem indicar dados significantes para o 

declínio da fama do curandeiro, considerando que as três cidades ficam aproximadamente a 100 km 

entre uma e outra. 

Palavras-chave: Religiosidade popular; Santuário Senhor Bom Jesus da Cana Verde; Santuário de 

Santo Inocêncio 

 

 

Abstract: This research seeks to understand the practice of popular religiosity in the Norte Pioneiro do 

Paraná, through the influx of pilgrims who were heading to the shaman Antonio da Silva, popularly 

known as "Pato", this practice had its heyday in the '90s when they were treated 150 day campers from 

all over Brazil. Their decay is very uncertain and unclear, but we can take account of possible 

explanations as to strengthen the Sanctuary of Bom Jesus da Cana Verde in Siqueira Campos was born 

in the midst of popular belief and the Shrine of St. Innocent Tomazina in the latter imposed by the 

community of Jacarezinho diocese, and these implications, which are analyzed in this article, they may 

indicate significant data on the declining reputation of the healer, whereas the three cities are 

approximately 100 km between each other. 
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Introdução 

Este estudo busca a compreensão do ambiente que se refere a religião, ou a 

religiosidade expressões das quais a consciência humana registra a sua relação com o 

inefável, demonstrando a sua convicção nos poderes que lhes são transcendentes, povoando a 

cultura humana dentro de um sistema institucional ou pessoal pois, própria do individuo a 

religiosidade é uma qualidade individual que é caracterizada pela tendência de interpretar a 

Religião ou coisas sagradas.  

Dessa forma, o objetivo deste artigo, é apontar alguns possíveis motivos para a 

ascensão e decadência do curandeiro Antônio da Silva conhecido como “Pato” para tanto, 
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analisaremos a “concorrência” da religiosidade popular que surgiu em volta do Senhor Bom 

Jesus da Cana Verde na cidade de Siqueira Campos que se localiza a 80 km de distância do 

curandeiro “Pato”, e Santo Inocêncio que foi trazido a Paróquia Nossa Senhora da Conceição 

Aparecida de Tomazina, no ano de 1975, por frei Carlos Maria, este estando a 100 km de 

distância do curandeiro e a 18 km de distância do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, ambos 

situados na região norte do Paraná e pertencentes a diocese de Jacarezinho.  

Buscaremos também uma reflexão, a respeito dos conceitos de religiosidade popular, 

algo indispensável para conseguirmos abordar a formação do fenômeno “Pato” e as 

influências dos Santuários na região em sua decadência. 

 

DISTINÇÕES ENTRE RELIGIOSIDADE POPULAR E O INSTITUCIONAL 

Ao abordarmos a religiosidade institucional, queremos apresentar aquela religiosidade 

afirmada no clero, sempre colocando em prática as recomendações vindas da instituição 

baseadas na valorização dos sacramentos na vida do fiel, e de sua constante relação com o 

sagrado através da mediação do clero. 

As diferenças que definem a religiosidade popular quanto à institucional  mostram-se 

claras em ambos. Quando falamos do popular, o fiel dirige-se ao sagrado sem a mediação 

clerical, possui um caráter devocional aos santos não reconhecidos pela Igreja, é também 

carregado de superstições que na maioria das vezes são oriundas do encontro de outras 

culturas com catolicismo, e também uma procura de curandeiros e outros agentes religiosos 

populares. 

A religiosidade popular não deve ser estudada buscando-se um modelo padronizado e 

nisso reside de fato seu encanto como objeto de pesquisa pois sofre os influxos sócioculturais 

das regiões onde mais fortemente se manifesta no caso, uma substituição de crença do 

curandeiro “Pato” pela busca do bem estar em santuários da região, é fato relevante que 

independentemente da classe social o indivíduo sempre está em busca da religiosidade 

popular como forma de devoção. Embora haja uma distinção entre religiosidade popular e a 

religião institucional ambas se completam como mostra o trecho abaixo 

(...) entre a religião popular e a religião esclarecida há uma circularidade que 

permite que uma se alimente da outra. A tensão entre “religião popular” e 

“religião erudita”, portanto parece ser constitutiva de todas as grandes 

religiões e não somente do catolicismo. 
2
 

 

Após o início do processo de romanização do catolicismo no século XIX essas práticas 

devocionais aos santos não reconhecidos pela Igreja foram substituídas pouco a pouco pelos 
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padres de congregações religiosas dentro de um projeto de enquadramento do catolicismo, 

que tinha como modelo um catolicismo clerical. 

Para realização desse plano de romanização, padres eram enviados da Europa com a 

missão de realizar uma “purificação” do catolicismo praticado nesta época através do combate 

às superstições acreditando estar prestando um serviço de esclarecimento e prática da 

verdadeira religião.  

Foi nessa vertente que foi trazido a Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida 

de Tomazina, no ano de 1975, por frei Carlos Maria, Santo Inocêncio, que estudaremos 

adiante com maior atenção. 

E se todo o processo de romanização não foi suficiente para disciplinar e conter os 

fiéis, a atitude mais viável por parte do clero foi agregar a instituição santuários que surgiram 

em meio popular como foi o caso do Senhor Bom Jesus da Cana Verde em Siqueira Campos 

que também será trabalhado adiante. 

De maneira geral segundo Valla, o catolicismo procura ser universal, a religiosidade 

popular é dividida em nacional, regional e local, no entanto, seja qual for a linha seguida no 

estudo da religiosidade popular, deparamos com conceitos de catolicismo dentro da 

Religiosidade. 

 

O Fenômeno “Pato” 

Para compreender a formação do Fenômeno “Pato”, é necessário entender a origem da 

devoção e identificar a relação que os fiéis constroem, em relação ao Antonio da Silva. A esse 

respeito, em uma entrevista, “Pato” conta sua trajetória de vida e explica parcialmente como 

se consolidou sua fama.  

Antônio da Silva, popular “Pato”, nasceu no Estado de São Paulo, ainda jovem mudou 

para Jacarezinho- PR, segundo o que ele conta, quando criança ao ver sua mãe doente, 

recebeu uma “luz”, a qual disse a ele o que fazer, e como fazer para curar sua mãe, a partir 

desse momento ele incorporou o espírito
3
, e fez a cirurgia espiritual, assim deu início de suas 

práticas mediúnicas, posteriormente houve uma grande procura por ele, pela população local 

levando-o a abandonar o emprego de saqueiro para se dedicar apenas a ajudar ao próximo, no 

início da década de 90 se deu o auge da sua fama, segundo o Jornal Sem Fronteira
4
 em uma 

Edição Especial, que circulava na época em média atendia cerca de duas mil pessoas por dia, 

que eram viajantes e peregrinos que se agrupavam para percorrer grandes distâncias, porém, 

toda essa trajetória de grande movimentação, foi diminuindo, segundo o que ele mesmo diz, 
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“não é a fé das pessoas que está se acabando é o custo das viagens que faz com que não tenha 

tanto movimento mais”, ou seja, questão econômica. Porém essa decadência esta ligada a 

alguns fatores relevantes como a comprovação da eficácia de seu trabalho e a subordinação 

das Instituições da região, por conta disso, a condição de seu exercício dentro deste contexto 

praticamente se esgotou. 
5
 

Esse contexto apresenta a devoção nos anos 1990 que reconstituiremos para tentar 

explicar os rumos dessa prática que tem como princípio a religiosidade popular, essa 

religiosidade ligada ao “Pato” se propagou, e se tornou um grande acontecimento em 

Jacarezinho, cidade localizada na região conhecida como Norte Pioneiro do Paraná
6
, tanto foi 

a divulgação por meio de pessoas que propagavam a satisfação do atendimento realizado por 

ele, que sua fama se estendeu a todo Brasil.
7
 

Suas consultas duram em média de minuto a um minuto e meio, utilizando álcool e 

algodão ele faz suas orações pedindo a cura pelo paciente, essas orações costumam ser de 

origem católica e ele não cobra um valor estipulado pela consulta, porém sobrevive de 

doações as quais quando perpassavam a necessidade dele, as doava para pessoas carentes, ao 

redor da casa onde ele atende surgiu uma comunidade que aproveitando a grande 

movimentação de romeiros criou um significante número de comércios, isso mostra que em 

seu momento de auge movimentou todo um setor econômico não apenas para o bairro o qual 

reside que é Vila Setti denominada Patolândia, mas em toda economia da cidade, números 

exatos que possam comprovar o quanto contribuiu para economia da cidade de Jacarezinho na 

década de 1990 são imensuráveis, sabe-se que muitas famílias sobreviviam a partir desse ciclo 

de oportunidade de trabalho. 
8
 

O fato é que, toda essa movimentação decaiu com o passar dos anos e a resposta para 

isso é muito incerta e obscura para tanto buscarei apontar alguns possíveis motivos para sua 

decadência partindo do pressuposto dos santuários de Santuário do Senhor Bom Jesus da 

Cana Verde em Siqueira Campos que nasceu em meio à crença popular e o Santuário de 

Santo Inocêncio em Tomazina imposto a comunidade, ambas instituições pertencentes a 

diocese de Jacarezinho.   

A prática de curandeirismo é vista com grande resistência das instituições, pois é 

vista por parte do clero como  

(...) magia ou superstição, e idealizados por outros pelo seu caráter popular e 

laico, os agentes religiosos populares exercem uma função sacerdotal de 

intermediários entre o sagrado e o profano dentro de um sistema de crenças e 

rituais pouco institucionalizado.
9
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Neste contexto como forma de combater a existência de curandeiros e benzedeiros que 

estão em desacordo com a Igreja, alguns setores do clero buscam realizar uma política que 

preza pela religião institucionalizada e que ressaltam os valores derivados da instituição. 

 

Santo Inocêncio 

No início da década de 1970,  na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida na 

cidade de Tomazina interior do Paraná, Frei Carlos Maria toma posse como Pároco sendo ele 

referencia para uma um modelo de catolicismo. 

A cidade tomazinense tinha um catolicismo forte, no entanto havia grande apego a 

religiosidade popular ligado ao papel do curandeiro e do benzedor o qual ia contra aos 

parâmetros da Igreja.  

Dessa maneira, uma atitude é tomada pelo pároco, visando o direcionamento 

da fé popular a ortodoxia da instituição Católica, resultando no translado das 

relíquias de Santo Inocêncio a cidade. Os restos mortais deste mártir do 

século III da era cristã, foram retirados das catacumbas de São Calixto em 

Roma em 1838 por ordem do Papa, e conduzidos para veneração na 

comunidade de Lendinara na Itália, onde permaneceram até o ano de 1975, 

sendo levadas para Tomazina. 
10

 

 

A iniciativa de trazer as relíquias de Santo Inocêncio para Tomazina tinha como 

premissa buscar maior fortalecimento da religião católica. Tal Santo teve um diferencial 

especial, pois foi trazido por representantes da instituição o contrário aconteceu com Senhor 

Bom Jesus da Cana Verde, o qual foi imposto pelo meio popular.  

A confiança e a devoção dos tomazinenses a Santo Inocêncio se fortaleceu e no livro 

de batizados da Paróquia de Tomazina, foram registradas 800 pessoas (desde 1975 até 2004) 

batizadas com o nome de Inocêncio.  

No ano de 2009, as relíquias do mártir passaram por um processo de restauração, 

devido o estado frágil que se encontrava, visando à conservação de um Patrimônio cultural de 

um povo, esse bem cultural guarda informações, significados, mensagens, que refletem idéias, 

crenças, de um determinado grupo.
11

 

No dia 09 de novembro de 2010 comemora-se 35 Anos da chegada do Santo a cidade, 

para tal data esta sendo preparada uma grandiosa festa em louvou ao Santo, o intuito final 

deste evento é despertar maior fé e devoção no Santo Mártir.  

 É de estrema importância entender que Santo Inocêncio foi imposto pela instituição 

católica, a qual, conseguiu atingir um número significantes de fiéis desde 1975, fator que 
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influenciou a prática popular de Antonio da Silva, na cidade de Jacarezinho, porém o período 

de atividade de Antonio da Silva praticamente se esgotou enquanto o Santuário de Santo 

Inocêncio, está passando por um momento de maior fortalecimento para divulgação de seu 

mártir. Sendo assim, pode-se observar que Santo Inocêncio sempre obteve um equilíbrio 

quanto ao número de fiéis, já o curandeiro, perdeu parcialmente sua clientela para o mártir 

sendo que a adoração a este possuía respaldo institucional que garantia ao fiel maior 

segurança nas relações com o sagrado. 

 

Senhor Bom Jesus da Cana Verde 

 

Sobre a formação deste santuário, existem diversas histórias que tentam explicar a 

origem do Bom Jesus da Cana Verde. A mais tradicional é que Antônio de Paula Oliveira 

Pinto, 
12

era dono de uma fazenda de escravos e que havendo um de seus escravos, por nome 

de Vicente, cometido uma falta muito grave e, temendo as iras do Senhor e os castigos do 

capataz, fugiu para mata, onde ficou escondido e esculpiu uma imagem a qual tinha intenção 

de dar ao seu patrão em troca de sua alforria. O escravo, após certo tempo, mandou propor ao 

senhor Antônio de Paula Oliveira Pinto a imagem de São Bom Jesus, em troca do perdão. 

Diz-se, que vendo belíssima imagem, o velho senhor ficou muito comovido e perdoou o 

escravo dizendo-lhe: 

“Come e bebe à vontade durante toda a sua vida e não precisa mais trabalhar!”. E 

conduzindo a bonita imagem para sua casa, ali ela ficou até que fez uma capela para o Senhor 

Bom Jesus, doando uma quantidade de terras para o santo. 

Outro registro sobre o surgimento do santo diz que em tempos idos o velho Pinto 

possuía um negro cativo e que este cometera um crime, e fugindo em seguida, embrenhara-se 

pela densa mata, nas cercanias da fazenda de seu Sinhô. Para seu esconderijo arranjou o preto 

um local perto da casa de um sertanejo, que lhe dava comida. Quando, arrependido do crime 

que praticara e querendo obter o perdão do Sinhô, teve o pobre escravo a feliz idéia de 

esculpir a Imagem de São Bom Jesus, para oferecer-lhe em troca da absolvição da falta 

cometida. 

Com algumas ferramentas, fornecidas pelo homem que lhe dava de comer, derrubou 

um pau de embiruçu e deu-se ao piedoso trabalho de esculpir o santo, ao mesmo tempo que 

mandava proposta ao Sinhô, por intermédio de seu protetor. Aceita a proposta, com a 

condição de que o Sinhô visse esculpida a imagem. Em dia pré-marcado, esteve no local o 

ancestral dos Pintos e tão entusiasmado ficou ante a obra muito perfeita que, solenemente, a 
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fez transportar para sua fazenda. Tendo à frente do cortejo o escravo, com a imagem em 

punho, que foi no mesmo dia perdoado e alforriado pelo Sinhô. 

  
Verídicas ou não uma ou outra destas histórias e lendas, Joaquim 

Vicente de Souza é da opinião que a imagem, pelo seu cunho típico e 

estilo especialíssimo, muito bem pode ser obra de um hábil discípulo 

do Aleijadinho, mestre Antônio Francisco Lisboa, de Ouro Preto. Isso 

se não for mesmo uma escultura de sua própria lavra.
13

 

 

  O propósito deste artigo é mostrar a vida espiritual que já atraia muitos devotos, uma 

vez que era famoso por ser considerado milagreiro pelo povo. Um dos motivos da disputa é 

justamente o caráter devocional que o Senhor Bom Jesus havia ganhado, romarias e pessoas 

de diversos lugares acorriam para fazer suas preces e votos gerando um fluxo de fiéis.  

Dessa forma, esta é uma devoção que surgira do povo sem a influência direta da 

Igreja, e mais tarde é por sua vez acolhida no seio desta quando se cria o Santuário Diocesano 

do Senhor Bom Jesus da Cana Verde na década de 1970 pelo Bispo Diocesano Dom Pedro 

Filipak, portanto esse catolicismo popular, sempre foi propício se expandir, tanto que o 

santuário recebe multidões de fiéis todo ano, não apenas no mês de agosto o qual é 

comemorado o seu dia. 

Nestas circunstâncias, possivelmente as atividades exercidas por Antonio da Silva 

entravam em crise, sendo que esses romeiros que o procurava, acabaram migrando para o 

Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, sendo que este estava se popularizando cada 

dia mais. 

 

Conclusão 

Ao analisar a decadência do curandeiro Pato, foi analisado em uma perspectiva 

comparada que imagens que apresentam um fundamento mais dogmático têm facilidade de 

ser implantada em uma religiosidade popular, sendo que as devoções se firmam em meio a 

profissão de fé, e uma vez que as devoções se afirmam podem se basear na simbologia dos 

santos ou ainda na figura do curandeiro, é comum a apropriação destas concepções como 

sagradas. No caso do Senhor Bom Jesus da Cana Verde a própria comunidade popular 

produziu seu próprio santo, induzindo a igreja se adequar ao conceito criado pelo anseio 

popular. 

A falta de assimilação dos fiéis quanto à diferença entre a religiosidade institucional e 

popular, faz com esse pensamento não se fixe em um determinado segmento do que é o 
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sagrado, sendo assim pode parcialmente entender porque do maior afluxo de romeiros, sendo 

que é considerado mais importante o qual tem mais poder, o santo ou curandeiro que maior 

fama deter.  

Dessa maneira, pode se destacar que a mídia tem grande influência no número de 

romeiros que buscam essa religiosidade, sendo que a divulgação do curandeiro Pato no final 

da década de 80 e inicio de 90 teve grande sucesso, porém o mesmo meio de comunicação 

que é utilizado pra divulgação pode agregar elementos que menosprezam a atividade exercida, 

outra teoria sobre o caso de decadência do Pato, é justamente esta, de que após uma exibição 

na televisão alegando charlatanismo da parte do curandeiro, surtiu muito efeito, uma vez que 

os pacientes agregaram a ele a imagem de um aproveitador, o número de devotos caiu, se 

apegando assim, a religiosidade institucional, como é o caso já citado inúmeras vezes Santo 

Inocêncio e Senhor Bom Jesus da Cana Verde os quais a distância não significava impecilho 

para os fiéis sendo que estes se localizam realtivamente proximos.  

Outra questão que fica em aberto para ser discutida, em outros trabalhos focando a 

decadência do curandeiro é grande número de igrejas neopentecostais que surgiram em todo 

pais a partir da década de 1980 e o fortalecimento do próprio pentecostalismo católico.  
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