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FESTAS E PRÁTICAS RELIGIOSAS NO CARIRI CEARENSE NOS RELATOS 

DE VIAGEM (SÉCULO XIX) 
1
 

 

Edianne dos Santos Nobre 

 

Francisco Freire Alemão
2
, botânico fluminense, chegou à pequena cidade do 

Crato, no sul do Ceará, no final de 1859, como presidente da Comissão Científica de 

Exploração das Províncias do Norte criada pelo Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IGHB) em 1856.
3
 A Comissão tinha como objetivo coletar dados sobre a 

fauna e flora brasileira. Essa iniciativa coadunava com um projeto nacionalista que 

visava ―conhecer em detalhe a geografia, os recursos naturais e as populações [...] como 

também instituir um discurso de saber, de cariz nacional e devidamente autorizado para 

inserir o país no prestigioso âmbito da comunidade científica internacional‖.
4
  

Chefe da seção botânica, Freire Alemão tinha como missão coletar exemplares 

da flora brasileira e embora a expedição não tenha concluído sua missão, os relatos 

deixados por ele em sua passagem pelo estado cearense interessam pela riqueza de 

detalhes sobre o cotidiano local. Destacamos aqui, no entanto, somente os relatos que 

dizem respeito à vivência religiosa da cidade do Crato
5
, principal cidade do Cariri 

cearense, onde Freire Alemão ficou por dois meses – intercalando viagens para outros 

lugares –, entre dezembro de 1859 e março de 1860. Neste sentido, é nosso objetivo 

destacar os principais tópicos referentes às práticas devocionais da população cratense 

que foram observadas e descritas pelo viajante fluminense que além de ser considerado 

um ―estrangeiro‖ para a população local, tinha seu olhar treinado a partir de uma 

perspectiva científica.
6
  

Estima-se que o processo de evangelização da região tenha se iniciado em 

princípios do século XVII com a chegada de João Correia Arnaut – administrador das 

fazendas da Casa da Torre na Bahia – ao Vale dos Cariris, referência aos índios que 

habitavam aquela região. Thomaz Pompeu de Sousa Brasil (1863) e Irineu Pinheiro 

(1963) destacam a vinda da Companhia de Jesus para o Ceará – litoral e serra da 

Ibiapaba – já nos primeiros anos do século XVII, entre 1605 e 1608. Os padres 
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Francisco Pinto e Luiz Filgueira tentaram em vão catequizar os índios tabajaras – ou 

cararijus –, mas a missão teve um final desastroso, terminando com o assassinato do 

padre Francisco Pinto pelos índios.
7
  

Mas, somente no século XVIII chegaram à região os capuchinhos italianos
8
 

que criaram o primeiro aldeamento em São José dos Cariris Novos, atual Missão 

Velha.
9
 Já no início do século XIX um frade capuchinho, Frei Vitale da Frascarolo 

(1780-1820) pregava na região e após sua morte ―foi-lhe atribuída uma profecia sobre a 

destruição do mundo. Circularam textos impressos dessa profecia por todo o Nordeste 

[sic], durante quase um século‖.
10

 O catolicismo penitencial, típico da catequização feita 

no Cariri cearense, exaltava também o ‗exagero‘ das práticas devocionais, o exemplo de 

Cristo tomado a ferro e fogo, as emoções exacerbadas, o sentimento de fim de mundo, o 

temor pelo Juízo Final e pelo destino das almas: 

 

Diz-se comumente que o catolicismo penitencial foi a transplantação 

européia do catolicismo medieval tardio. Pois foi esse tipo de 

catolicismo que os portugueses nos trouxeram da Europa. No entanto, 

é de lembrar que o aspecto ‗penitencial‘ do cristianismo remonta às 

origens mesmas da igreja. Uma consciência profunda do pecado e o 

temor do julgamento levavam os que traíam seu compromisso com a 

fé cristã a rigorosas penitências públicas, a maneira de expressar o 

arrependimento tinha a forma de rigorismo acentuado, sua 

religiosidade trazendo um profundo senso de pecado, apesar de seus 

grandes crimes, e dentro de sua índole peculiar procurava expressar 

seu arrependimento através de rigorosíssimas penitências.
11

  

 

 

Imerso nesse caldeirão de crenças, o penitencialismo seria uma das marcas 

principais dessa religiosidade ligada ao catolicismo luso, de forte matriz barroca, que 

constituiu nos seiscentos os principais elementos que comporão a ―construção de 

identidades culturais nos trópicos‖.
12

 Esse catolicismo ibérico ou luso, como chamamos, 

é, por sua vez, herdeiro de uma tradição contra-reformista que inseriu em suas práticas 

elementos que reforçaram a hierarquia, mas que por outro lado, também intensificaram 

o uso de elementos lúdicos na sua linguagem provocando a emersão de novas 

sensibilidades: ―O lado de espetáculo, com ênfase no visual, foi introduzido tanto no 

espaço religioso – a exuberância das procissões comemorativas dos dias-santos e dos 

enterros – como no campo político‖.
13
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Com a constante formação de pequenos povoados em torno dos aldeamentos e 

embora sem um controle efetivo da Igreja oficial – lembremos também que até 1854 o 

Ceará ficou sob a jurisdição eclesiástica da Diocese do Pernambuco – muitas capelas 

foram erguidas na região. A primeira capela do Cariri foi construída em Missão Velha 

sob o orago de Nossa Senhora da Luz em 1748 e em 1778 o visitador Manuel Antônio 

da Rocha concede licença para ereção de uma capela em Barbalha sob o orago de Santo 

Antônio. No final do século XVIII, em 1788 é autorizada a construção da igreja matriz 

do Crato, sob o orago de Nossa Senhora da Penha.
14

 No final do século XVIII, existiam 

na Província do Ceará cerca de vinte e duas freguesias, sessenta e quatro capelas e 

catorze vilas, segundo o visitador João José Saldanha Marinho.
15

 

Renata Paz afirma, no entanto, que apesar do costume de se erguer nichos e 

capelas nos povoados da região, ―o contato das populações sertanejas com a igreja 

institucional, os padres e os sacramentos era diminuto‖ devido principalmente ao 

número de sacerdotes disponíveis para atender a população.
16

 Estima-se que quando da 

criação da Diocese cearense em 1854 a população do estado era de aproximadamente 

720 mil pessoas, existindo apenas 33 padres para dar conta do serviço eclesiástico.
17

  

Através das suas missões evangelizadoras os capuchinhos introduziram na 

região uma prática religiosa baseada na condenação dos pecados, na busca pela salvação 

e no medo perante o ‗fim dos tempos‘ onde a ênfase era principalmente nas práticas de 

caráter devocional coletivas como festas, procissões, novenas e penitências. Não 

obstante, essas práticas penitenciais foram estimuladas também pelas ações missionárias 

do padre José Maria Pereira Ibiapina
18

 em meados do século XIX.
19

 Os últimos dias de 

sua missão eram reservados para os rituais de penitência, nos quais o público era 

convidado a expiar seus pecados em público praticando a autoflagelação com 

disciplinas:
20

 

 

O 12º e o 13º da missão foi destinado para a procissão da penitência. 

Dispostas as coisas, e preparados os instrumentos de penitência, findo 

o sermão o Reverendíssimo Missionário deu ordem que se 

recolhessem a matriz todos os que se deviam amortalhar, e a matriz 

com suas sacristias, e o vácuo que há entre esta e a rua vizinha foi 

pequeno espaço para a multidão dos amortalhados. Desfilou a 

procissão, e tendo percorrido uma grande parte da cidade, não pôde 

conter toda a multidão. O clarão delicioso da lua contrastou nesse dia 

o horror da penitência. A majestade do ato, o retinir de algumas 

centenas de disciplinas, o rouco som de alguns milhares de asorranges 
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[sic], os dobres plangentes do sino da matriz unidos aos suspiros de 

dor, aos ais de compunção, as vozes sonoras que pediam misericórdia, 

formavam uma música tão lúgubre, tão melancólica, tão 

enternecedora, que trazia ao coração o arrependimento das culpas e 

aos olhos as lágrimas de verdadeira dor e compunção.
21

 

 

A descrição da cena nos dá uma ideia do drama que estava presente nas 

pregações que serviam para difundir os terrores escatológicos, sobre os quais nos fala 

Delumeau: ―Esses nômades do apostolado exortam antes de tudo à penitência, 

anunciando castigos próximos. Algumas vezes são acompanhados ao longo de seu 

périplo por ‗penitentes‘, antigos ouvintes de ontem que querem prolongar sua cura 

espiritual e realizam, em consequência, uma espécie de peregrinação de expiação‖. 
22

 

Esse tipo de pregação teve como seu principal difusor São Vicente Férrer
23

 

(1350-1419) que redefiniu o estilo e popularizou as pregações nos meios urbanos. 

Outros elementos que contribuíram para a difusão dessas pregações escatológicas foram 

a popularização do teatro religioso, o desenvolvimento da imprensa e da gravura, 

principalmente as ilustrações sobre a arte de bem-morrer. 

Outro momento do ritual de penitência dirigido por Ibiapina era queima de 

violas e de pontas de vestidos. Já no primeiro dia, Ibiapina convocava os fiéis para 

corrigirem ―o pecado dos escândalos públicos‖. As moças mais bonitas e vaidosas 

deveriam levar as ―pontas dos vestidos‖ e em troca receberiam uma estampa de Nossa 

Senhora.
24

 Aos homens caberia levar todas as violas e instrumentos musicais para serem 

destruídos no ritual da penitência: 

 

Na hora marcada pelo Revmo. Missionário [...] formou-se uma ala de 

meninas e cada uma tinha nas mãos uma salva com as pontas dos 

vestidos, que o Missionário tinha pedido às mulheres vaidosas, e outra 

ala de meninos, com as violas. Dirigiram-se em ordem para o pé do 

Cruzeiro, onde fizeram uma fogueira, as meninas atirando as pontas 

no fogo e os meninos as violas, e cantavam: Já morreu o samba/ Já 

venceu Jesus/ Ardam pontas e violas/ Em honra da cruz.
25

 

 

Segundo uma nota publicada no jornal O Cearense, em um desses rituais 

chegaram a serem queimadas 48 violas, 45 guitarras, 05 machinhos, 04 rabecas, 03 

bandolins, 02 violões e 01 tamboril. O autor da nota ainda chama a atenção do leitor 

para a vantagem do ritual que eliminando os objetos de diversão e distração 

exterminaria assim a prostituição, a ociosidade e a desordem: ―Ordinariamente um 
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tocador de viola é ocioso, ébrio e desordeiro, e uma viola somente é capaz de sustentar 

uma orgia que desvia a mais de 50 de seus deveres; somente em uma noite quantas 

botelhas de aguardente não se beberá! Quantas prostituições e sangue derramado!‖.
26

 

Mas, essas práticas penitenciais não foram peculiares da ação de Ibiapina. Muito 

antes da presença do sacerdote naquela região, os viajantes e cronistas já registravam 

práticas semelhantes. Vejamos, por exemplo, o caso dos Serenos, grupo de penitentes 

que em 1845 – não coincidentemente, ano de seca na região – saiam pelas ruas 

chorando e preconizando o fim do mundo pelas ruas do Crato:  

 

Aquela denominação indicava ―companhias de penitentes‖ que à 

noite, nas encruzilhadas ermas, em torno das cruzes misteriosas, se 

agrupavam, adoidadamente, numa agitação macabra de flagelantes, 

impondo-se o cilício dos espinhos, das urtigas e outros duros tratos 

de penitência. Ora, aqueles agitados saíram certo dia, 

repentinamente, da matriz do Crato, dispersos, em desalinho — 

mulheres em prantos, homens apreensivos, crianças trementes — 

em procura dos flagícios [sic] duramente impostos. Dentro da 

igreja, missionários recém-vindos haviam profetizado próximo fim 

do mundo. Deus o dissera — em mau português, em mau italiano e 

em mau latim — estava farto dos desmandos da Terra...27 

 

O jornal O Araripe, por várias vezes reclamou da administração pública, 

soluções para os problemas causados por esse grupo na região. Qualificados como 

ignorantes e supersticiosos, os Serenos também ameaçavam a propriedade privada, uma 

vez que lhe eram atribuídos roubos de animais, facadas, tiros e morte.
28

 Práticas de 

penitência pública também eram comuns em outras regiões do estado.
29

  

Essas práticas penitenciais também estão intimamente relacionadas aos 

momentos de crise e epidemias. Em 1862, por exemplo, diante da epidemia de cólera
30

 

que atingia a região, o jornal O Araripe publicava notícias sobre as sessões de 

mortificação empreendidas por penitentes da vila de Barbalha (vizinha ao Crato): 

 

Ao meio dia em ponto encontram-se bandos confusos de homens 

descalços e meio-nus, que cantando alto e descompassado se rasgão as 

carnes com disciplinas! Que desordem, que assuada [sic] é esta, 

perguntam os estranhos aos costumes da paróquia?
31

 

 

A notícia denuncia ainda, o estranhamento que essas práticas causavam nos 

viajantes que passavam pela cidade. Quase sempre associada aos costumes da pobreza, 
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essas práticas religiosas estavam imensamente ligadas a outras, como petição de 

esmolas, novenas e cantorias populares. Em sua passagem pelo Cariri, Freire Alemão 

anotou diversas práticas religiosas que lhe chamaram atenção. Talvez, a mais relatada 

tenha sido a prática penitencial de autoflagelação: 

 

Depois da ave-maria havia na igreja o que chamam de adoração, eu lá 

fui ver a igreja e a devoção. Saí antes de concluída; disse o Lagos que 

depois houve penitência de disciplina no coro, então contou-nos o Sr. 

Machado (que dá comida) que são homens e mulheres que se metem 

no coro, fechados, cobertos os rostos com lenços, e ali se disciplinam 

a fazer sangue, que suja o coro e o torna fedorento.
32

 

 

O ritual provocava terror aos que ousavam assistir. O espetáculo de sangue era 

repetido quase que semanalmente e representava a luta entre os desejos e a negação do 

corpo. De fato, se tratava de uma imitação do exemplo de Cristo, especificamente, da 

imitação de Sua Paixão. O que constituía essa experiência era um transbordamento dos 

sentidos, onde o sofrimento corporal era o canal de expiação dos pecados. A imposição 

de penitências, ou mesmo as auto-penitências lembram a necessidade de purgar os 

pecados e a preparação para a vida no outro mundo (Jo 11.52; Ef 2. 14; Ap 1.5). Essas 

experiências individuais tendiam a reproduzir histórias que são modelos para uma vida 

casta e de piedade, e certamente, atraíam a devoção da população: 

Logo que soa ave-maria toda a gente se descobre e [nos] pomos em pé 

a rezar. Nas sextas-feiras à noite concorre o povo à igreja para a 

adoração. Nesta tem lugar a disciplina dos penitentes (esta penitência 

começou com a pregação do Padre [não identificado], e quando o 

vigário mandou fechar o coro, porque o sujavam de sangue, se 

disciplinavam de noite na praça. Dizem-se que são de ordinário gente 

dos matos, homens e mulheres, mulatos, cabras, pretos e não sei se 

brancos também; vão com o corpo nu para a igreja. Os homens com 

um capote e as mulheres de lençol, todos com a cara coberta. 
33

 

 

 

No universo cristão, somente através do sacrifício (em que se baseia a penitência 

no catolicismo tradicional) e da expiação dos pecados (já predita no Antigo Testamento 

em Lv 6.30 e Ez 45.20) era possível obter o perdão de Deus. A noção de sacrifício pode 

então ser entendida como ―dom e abandono […] compartilhamento de uma paixão que 

se traduz em comunhão experienciada através de gestos que levam aos excessos, ao 

aniquilamento‖.
34

 Entretanto, mesclados aos elementos penitenciais no qual a culpa, o 
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pecado, o sofrimento e à punição têm destaque, é possível também encontrar elementos 

festivos que fogem à sobriedade exigida pelo culto ortodoxo e remetem ao gozo, ao 

regozijo. Visitando a região do Cariri em 1838, George Gardner (1812-1849) – botânico 

inglês que em sua viagem pretendia colecionar espécimes da flora brasileira –, nos dá a 

conhecer o seguinte episódio: 

Durante minha estada em Crato, celebrou-se o festival de Nossa 

Senhora da Conceição [...] Em todo o período da novena, como lhe 

chamam, o pequeno destacamento de soldados da cidade manteve o 

fogo quase contínuo dia e noite. […] Como me diziam que a última 

noite era mais bela de todas, dirigi-me pelas sete horas à igreja, diante 

da qual grande número de bandeirolas flutuavam em mastros e duas 

grande fogueiras ardiam. [...] A igreja, por dentro, estava 

brilhantemente iluminada e quase repleta, mas surpreendeu-me ver 

que quase toda a congregação era de mulheres. Vestiam-se todas de 

branco ou pelo menos traziam à cabeça e aos ombros uma espécie de 

mantilha branca.
35

  

Conquanto o olhar etnocêntrico do autor, a observação dos aspectos burlescos da 

festa se sobressai, justamente por apresentar elementos que subvertem a prática católica 

mais ortodoxa. Os elementos penitenciais, no entanto, não saem de cena, o fogo aceso 

dia e noite denotam a onipotente presença divina. Como Gardner, Freire Alemão nota 

também a presença assídua de mulheres no culto público, desde as mulheres ricas até as 

mais pobres: 

[22.01.1860] [...] era curioso de ver-se o corpo da igreja todo cheio de 

mulheres, quase todas com lençóis ou xales, brancos, muito alvos, 

lançados pela cabeça. As senhoras que trajavam cortesãs com vestidos 

de sedas ricos, bem feitos e airosos, bem penteados, etc. traziam todas 

um lencinho dobrado em triângulo posto em cima da cabeça e 

algumas com eles atados por baixo do queixo, e uma menina que 

estava na tribuna e frente da nossa bem vestida, vestido de seda furta-

cor, roxo e verde, afogado com cabeça de franjas, tinha um lencinho 

transparente, rendado e posto mui elegantemente pregados embaixo 

dos queixos, à maneira dum véu de freira, o que fazia sobressair um 

rostinho redondo, corado e bonitinho. Havia nas tribunas algumas 

senhoras e moças bem-parecidas. No corpo da igreja havia mais de 

mil mulheres pela maior parte cabras ou mamelucas.
36

 

 

A partir dos relatos, percebemos que a hierarquização social é manifesta na 

própria distribuição dos espaços na igreja onde as mulheres de classe social alta – em 

sua maioria, brancas – ocupavam as tribunas e as mulheres pobres – chamadas de cabras 
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ou mamelucas –, ficavam na parte de baixo, ou mesmo fora da igreja. Além disso, os 

relatos de viajantes dão também ideia da distinção de gênero, expressa, principalmente 

na hierarquização das funções religiosas entre homens e mulheres. Como nota George 

Gardner, na mesma festa referida acima: 

 

No dia seguinte, pouco antes do crepúsculo, uma grande procissão, 

esta só de homens, percorreu as várias ruas, carregando em grande 

pompa imagens da Virgem e de seu filho. Os três sacerdotes da Vila, 

juntamente com o visitador, ou representante do Bispo, então em sua 

visita trienal às Vilas e cidades da província, caminhavam sob um 

pálio vermelho.
37 

 

Esse episódio mostra a forte participação feminina no cotidiano religioso, mas 

também mostra a clara divisão de tarefas na liturgia, cabendo a elas o culto presencial 

na Igreja e aos homens, o direito de conduzir a santa pelas ruas da cidade, em procissão. 

Mas, ressalta Freire Alemão, que mesmo na missa de Natal, a presença era maciçamente 

de mulheres: ―a praça estava literalmente cheia, principalmente ou quase totalmente de 

mulheres, que todas traziam lençóis, xales ou lenços brancos sobre a cabeça‖.
38

 Freire 

Alemão, por sua vez, nota que a presença dos homens na igreja muitas vezes se 

restringe às questões políticas, esses enchiam a igreja, mas apenas nos dias de eleições 

provinciais.
39

 

Essas práticas pautadas numa relação mais íntima com a divindade encontraram 

solo fértil nas terras úmidas do Vale do Cariri e segundo Della Cava, ―a ênfase que os 

missionários emprestavam à ira de Deus e à perdição iminente do homem por causa do 

pecado contribuía para gerar um emaranhado de crenças supersticiosas‖.
40

 Vistas por 

este autor, como ―crenças supersticiosas‖, essas práticas revelam, no entanto, muito das 

experiências e das leituras de mundo feitas por uma população essencialmente católica 

que possuía uma consciência sobre questões como, pecado, juízo final, ira divina, 

purgação e salvação.  

Assim, flagelos como a seca eram vistos como exemplos do furor divino contra 

uma humanidade pecadora e alimentavam uma prática penitencial da religiosidade. Essa 

prática religiosa mais popular destacava-se por ser, ―voltada para uma manifestação 

exterior e quase teatral dos afetos e das emoções, em que o religioso evoca um regime 
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de sociabilidade associado à festa, ao congraçamento, um dos efeitos [...] de uma 

modalidade de ser barroca‖.
41

 

Neste sentido, o corpo, alvo dos castigos mais cruéis, é ele mesmo uma 

linguagem simbólica que fala do martírio de Cristo, mas fala também da inutilidade das 

coisas do mundo e da necessidade da salvação. O pecado motiva a penitência que por 

sua vez, purga os pecados, prepara o pecador para a vida eterna: 

Aí entrou também uma senhora viúva, vestida duma túnica preta, 

atada com um cordão de São Francisco e um véu preto. É uma sorte 

de penitência, que teve origem tem 16 anos com as pregações de 

missionários. Aqui não sei se tem mais algumas mas no Icó há um 

certo número destes penitentes. Mora em Timbaúba e vem nos pedir 

uma esmola, dizendo-se sempre ser grande pecadora, tem 54 anos e 

tem ainda a mãe viva.
42

 

 

A prática da penitência corresponde ainda a uma escrita de si. O penitente 

inscreve no seu próprio corpo a sua história de culpa e de redenção: ―a experiência 

pessoal aprofunda itinerários biográficos ou psicológicos estranhos às linguagens 

institucionais e teológicas que até então organizaram seu desenvolvimento‖.
43

 Assim, é 

que o corpo nu do penitente aparece pronto para o flagelo, enquanto que a cabeça é 

coberta por um pano encobrindo o rosto de cada um e homogeneizando o grupo através 

de uma experiência que deixa marcas de sangue nas paredes da igreja – espaço 

institucional sagrado por excelência:  

De manhã fomos todos ver a Igreja, cujo corpo está ainda bruto, sem 

teto; o espetáculo era para dar horror e enjôo. As paredes, até maior 

altura que a de um homem, estavam borrifadas de sangue a não haver 

onde se pusesse um dedo; pelo chão, que é de terra, viam-se poças de 

sangue. [...] Os penitentes se apresentam nus das pernas e do ventre 

para cima, levam sempre as cabeças cobertas. E as disciplinas são 

formadas de lâminas de ferro, três ou quatro cortantes e afiadas pela 

margem; e são desta forma e tamanho para mais ou menos enfiadas 

numa argola e suspensa por uma tira de couro, ou de outra matéria.
44

 

 

  

 É relevante as metáforas utilizadas pelo narrador para caracterizar o ato 

penitencial: teatro, cena, espetáculo, são termos constantes nas narrativas de Freire 

Alemão. A recorrência às metáforas teatrais presentes nesses relatos nos remete ainda à 

percepção do mundo como teatro, onde os gestos são carregados de teatralidade que 

―operam em toda produção social de sentido, de maneira que a teatralidade emerge 
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como matriz geradora de significados a partir de uma compreensão do social fundada na 

demonstração pelo ‗drama‘‖.
45

 

Ao mesmo tempo, aquela experiência religiosa que transcende a própria 

experiência pessoal de Freire Alemão enquanto católico provoca estranhamento e 

recusa, como ele mesmo diz, ―o espetáculo era para dar horror e enjôo‖. Esse 

estranhamento se reflete também no aparente desconhecimento de ditas práticas: ―É isto 

singular aqui e no Crato‖, diz referindo-se às penitências do Crato e de Lavras (distrito 

vizinho ao do Crato). 

Usando o vocabulário científico para tentar compreender os sentidos daquelas 

práticas, a seu ver, típicas de uma mentalidade medieval, Freire Alemão não consegue 

desvincular-se do seu lugar social de fala. Para ele, aqueles homens e mulheres 

partilhavam de algum tipo de loucura coletiva, fanatismo e/ou superstição que lhes 

obnubilava os sentidos da razão.  

Vindo ao Ceará com a missão de recolher e descrever elementos da flora local, 

Freire Alemão deparou-se com um universo de práticas religiosas estranhas ao seu 

cotidiano, não obstante, fosse ele um católico devoto. Sua narrativa é permeada de 

exclamações e assomos de horror e surpresa, mas configura-se um importante registro 

para a história do Ceará e, principalmente para a história do Cariri.  
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