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O presente artigo é resultado de um Projeto de Iniciação Cientifica intitulado 

“Clodimar Pedrosa Lô: a construção de um Santo Popular” no qual buscamos analisar o 

processo da construção de um santo popular no Cemitério Municipal de Maringá – PR 

Dentre as manifestações religiosas existentes neste cemitério, uma particularmente 

chama a atenção: o culto ao garoto Clodimar Pedrosa Lô, considerado santo a partir de 

sua morte violenta. Nesta apresentação procuramos identificar o processo pelo qual se 

dá a construção de sua santidade, visto que é uma manifestação capaz de mostrar ao 

historiador como uma sociedade vive sua realidade social em determinada época a partir 

de representações que constrói de seus santos e heróis. .  

Os estudos das diferentes práticas e manifestações do Catolicismo consolidaram-

se enquanto objeto de estudo no Brasil a partir de 1980, despertando o interesse de 

diferentes ciências humanas, dentre as quais podemos destacar: a antropologia, a 

sociologia e a história. Atentando a esta ultima, podemos destacar a História cultural ou 

História das mentalidades como fator possibilitador desse interesse, uma vez que trouxe 

a possibilidade de novos objetos de estudo ao historiador, ultrapassando as discussões 

ligadas apenas ao passado ao econômico e ao social.  

Esses novos objetos permitiram o desenvolvimento de pesquisas voltadas para a 

análise das manifestações religiosas e a criação de um diálogo com outras disciplinas, 

ampliando os territórios historiográficos. Nas palavras de Chartier, “as atitudes diante 

da vida e da morte, os rituais e as crenças... significava constituir novos territórios ao 

historiador”. (2002: p.63). 

Dessa forma, o estudo do fenômeno religioso permite entender como o homem 

desenvolve e organiza suas relações com o sagrado. Em virtude disto, pensamos que 

para entendermos a construção da santidade, pode nos guiar pelo conceito de 
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representação de Chartier. A escolha se dá pelo nosso entendimento de a categoria nos 

possibilita compreender como um determinado grupo social a partir do lugar que ocupa 

e da realidade social que vivencia percebe e aprecia o real, pois para Chartier as práticas 

são produzidas por representações, a partir das quais os indivíduos dão sentidos e criam 

suas próprias visões de mundo. 

É importante observar que dentre as várias “faces” do Catolicismo Popular, 

surgem às figuras dos Santos, que segundo Fernandes (1982), são heróis da Igreja e 

guardiões do tesouro da sua tradição. Porém, paralelo aos santos católicos oficiais, há 

aqueles que justamente para conservar essa tradição, não reconhecidos pela instituição 

eclesiástica; mesmo assim, agem como mediadores entre homem e Deus, por meio de 

cultos, promessas, festas e romarias. 

Nessas práticas e manifestações, o Catolicismo Popular que segundo Zaluar 

(1983), “é uma religião voltada para a vida aqui na terra, nesse sentido, é uma religião 

de prática”, produz ações humanas concretas que revelam uma realidade social, 

econômica e cultural, nem sempre verificável dentro da Instituição Católica. È por isto 

que para compreender a construção de santidade, é primeiramente necessário 

compreender o conceito de Catolicismo Popular. 

Definir Catolicismo Popular torna-se complicado na medida em que este 

apresenta as mais variadas manifestações e mesclarem, englobando desde práticas 

próprias da Instituição Católica até influências das religiões Afro-Brasileiras. O 

catolicismo foi implantado durante a ocupação do Brasil, sob o regime do Padroado 

Português regulamentado por uma união entre poder político e religioso. Era o rei de 

Portugal quem designava as atribuições religiosas. Dessa forma, o Catolicismo Popular 

nesse contexto configura-se na figura dos leigos, confirmado por David (2000) na 

afirmação de que “os leigos trouxeram de Portugal seus Santos e práticas devotas..., 

independente do reconhecimento da autoridade eclesiástica”. 

 Já ao final do século XIX no Brasil, o catolicismo passa por um processo 

chamado de Romanização, onde se tem a separação entre Igreja e Estado. Os centros de 

manifestações do Catolicismo Popular - como locais de romarias - são entregues aos 

cuidados de ordens e congregações religiosas, o que gerou até finais dos anos 50, um 

forte combate da Igreja Católica ao Catolicismo Popular, pois a instituição formada por 
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teólogos e marcada por dogmas considerava as manifestações populares, como atos não 

católicos, derivados do folclore. 

 
“Entendemos por religião do povo, religiosidade popular ou piedade 
popular o conjunto de crenças profundas marcadas por Deus, das 
atitudes básicas que derivam dessas convicções e as manifestações 
que as manifestam. A religião do povo latino americano, em sua 
forma cultural mais característica, é expressão da fé católica. É um 
catolicismo popular”. (CELAM, 1979: P.199)  
 

 Apenas no Concilio Vaticano II buscar-se-ia entender o povo e o mundo 

moderno. Por meio das Conferências de Medellín (1968) e Puebla (1979), a Igreja 

buscaria adaptar o Vaticano II às realidades da América Latina, propondo uma 

evangelização pautada na pluralidade cultural e também na necessidade da pedagogia 

pastoral em assumir o Catolicismo Popular e reconhecê-lo, entendendo que o povo, é 

quem determina esse tipo de Catolicismo, pois nas suas crenças envolvem a presença 

trinitária, crenças, superstições, que vêem a ser primordial a religião oficial. 

 
“... é posterior ao Concílio Vaticano II e, mesmo assim, em dioceses 
católicas liberais ou francamente vanguardistas, verificou-se uma 
paulatina revalorização da idéia de “popular”, quando aplicada a um 
modo próprio de realização religiosa comunitária, que deixa de ser 
uma expressão arcaica, desfigurada e profanadoramente concorrente 
do trabalho legítimo da Igreja, e passa a ser uma modalidade que 
caracteriza, no fim das contas, a cultura, a fé e a identidade religiosa 
do “povo brasileiro” (BRANDÃO, 1998: P.55-6). 

 

A fim de melhor compreender o conceito de religião popular esboçaremos três 

possibilidades de compreensão do mesmo. Em primeiro lugar, Solange Ramos de 

Andrade David ao trabalhar com termo Religiosidade Popular na análise do culto ao 

“Santo menino da tábua” na cidade de Maracaí - SP aponta que, “a religião popular, 

por ser conceito que abarca diversas manifestações não pode ser um conceito 

hermeticamente fechado, pois os sujeitos da religião são muitos e cada grupo possui 

um fundo comum de crenças e práticas”. (DAVID, 1994: P.23). Buscando fundamentar 

sua análise a partir da sociologia, da antropologia social e da teologia, David conceitua 

Religiosidade Popular como. 

 
“... uma manifestação que permite o Fiel entrar em contato com o 
transcendente, procurando resolver os problemas que o afligem em 
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sua vida diária, sendo que este contato se dá em nível de 
representação, de determinados rituais, que valorizam o aspecto 
sagrado do ser humano e, finalmente, que a religião popular não se 
identifica como uma manifestação empobrecedora da religião oficial. 
’ (DAVID, 1994: P.27) 
 

 Em segundo lugar, podemos atentar a abordagem adotada por Márcia Regina 

Nava Sobreira ao estudar a prática do culto aos mortos “milagreiros” de Bauru. Sobreira 

afirma que “todas as religiões tendem a se tornarem populares”, pois são produções de 

pessoas comuns em seu cotidiano, independente dos valores de classe. A religião 

popular se verificaria na presença do sincretismo: “o fenômeno religioso se torna 

popular quando o homem humaniza a divindade para senti-la mais próxima, e quando 

deseja captar seu poder através de técnicas que inventa”. (VOVELLE apud 

SOBREIRA, 2002: P.28). 

 Por fim, Jurkevics ao realizar um estudo sobre a construção de santidade de 

Maria Bueno na cidade de Curitiba, define a religiosidade popular como tremendamente 

emocional, onde o homem vive a experiência com um mistério.   
 

“... a religiosidade popular é profundamente mística, pois valoriza o 
significativo em relação ao contexto sócio-cultural, abstraindo, 
muitas vezes o oficial, os serviços especializados e a sistematização 
dos conteúdos de fé” (JURKEVICS, 2004: P.199). 
 
 

Expostas as diferentes possibilidades de se pensar o catolicismo popular, é 

preciso ter em mente que “o sagrado manifesta-se sempre como uma realidade 

inteiramente diferente das realidades naturais” (ELIADE 2001b; P.16), assim para 

compreendermos essa “realidade diferente” e cumprirmos nosso papel de historiadores 

da religião partiremos da utilização de três tipos de fontes: a oral, a partir de entrevistas 

feitas sobre a forma de questionário aplicado aos visitantes do tumulo de Clodimar); o 

uso de periódicos (com recorte temporal de 1967 a 2007) e também a utilização de 

processos crime. 

 No intuito de uma melhor compreensão do caso de Clodimar Pedrosa Lô e de 

sua configuração enquanto um santo popular faz-se necessário expor algumas 

informações relevantes. Maringá, localizada ao norte do Paraná, configura-se como um 

campo religioso tomado por múltiplas manifestações religiosas. Dentre essas 
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manifestações destacaremos o culto a Clodimar Pedrosa Lô que no Imaginário popular 

configura-se como uma possibilidade contato direto com o divino. 

De família nordestina, em 1964, Clodimar Pedrosa Lô, aos 15 anos viria a morar 

e ficar sob responsabilidade de seu tio Oésio Araujo Pedrosa em Maringá. O garoto 

passaria a trabalhar como servente no Palace Hotel, na Avenida Brasil nª 3.817, onde 

segundo o Processo Crime nª008, “entrou ganhando Ncr$ 40, 00, importância que 

ultimamente fora reduzia para NcR$ 35,00”. Com o passar do tempo o garoto exercia 

várias outras funções, porteiro, carregador de bagagens, arrumador de quartos e 

mensageiro interno e externo. No entanto, Clodimar era vitima constante de 

humilhações por parte do gerente e outros funcionários do hotel. 

 Um dia hospedou-se no hotel um viajante que trabalhava nas Casas Alô Brasil, 

Antonio Forte (27 anos), que reclamaria o desaparecimento de uma quantia de Ncr$ 

500,00 do quarto onde estava hospedado. Atillio Farris, gerente do hotel, suspeitando 

que o autor do roubo no quarto 55, fora Clodimar, “vulgo Baianinho”, menor com 15 

anos e 10 meses de idade, telefonou para a polícia, ao invés de comunicar seu tio. Pouco 

depois chegaram ao hotel os policiais Gerson Maia e Benerval Bezerra, que fizeram 

algumas perguntas ao hóspede do quarto 57- Luiz Carlos dias Prado, que afirmou ter 

visto Clodimar no corredor do terceiro andar. Os policiais conduziram Clodimar no 

mesmo instante a Delegacia de Policia e tentaram conseguir uma “confissão” de 

Clodimar. 
“Logo que acordava o menino Lô era vitimado por queimaduras de 
cigarros, furadas de agulhas sob as unhas, beliscões com alicate por 
todo o corpo, inclusive “prensa” nos órgãos genitais e coronhadas de 
revolver na cabeça. Era Lô um garoto menor de idade e já sofria maus 
tratos no “pau de arara”, choques elétricos entre outras torturas 
terríveis. Até mesmo taras sexuais eram praticadas por aqueles 
“vermes”. (DINIZ, 1983, p.32) 
 

Os abusos sofridos por Clodimar foram tão graves que em dado momento os 

policiais optaram por levá-lo ao hospital Nossa Senhora Aparecida, em Mandaguari, 

onde foi atendido pelo Doutor Mário Ramos de Brito, que atestou a morte de Clodimar, 

“no dia 24 de Novembro de 1967, às 04h em Mandaguari-Pr.” (CERTIDÃO DE 

ÓBTO). 

O enterro de Clodimar repercutiu em toda a sociedade Maringaense da época, 

onde segundo O Jornal de Maringá, “... foi acompanhado por um cortejo estimado em 
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aproximadamente duas mil pessoas, que gritavam palavras de ordem e portavam faixas 

protestando contra a violência e pediam justiça e a mudança de toda a cúpula 

policial”. (O JORNAL DE MARINGÁ, n.3487). No entanto nosso intuito não é buscar 

os aspectos da vida de Clodimar que configurem sua santidade, mas entender como o 

imaginário popular constrói a santidade de Clodimar a partir de sua morte a partir da fé, 

a qual é pessoal, porém pode se tornar coletiva na medida em que se propaga entre as 

pessoas. Mas como vem ocorrer a Santificação?  “O Santo Popular é o resultado da 

vida de uma pessoa que sofreu muito, por ter uma saúde debilitada, por ser muito pobre 

ou moto tragicamente” (David, 1998, p.151).  

Logo que a história de Clodimar se espalhou – a divulgação se deu 

principalmente pelo rádio - começou a peregrinação ao seu túmulo. Todos queriam 

saber mais sobre o menino que a policia havia matado. Não demorou muito para que no 

imaginário popular ocorresse a santificação. Sua idade, 15 anos, e as circunstâncias em 

que morreu, contribuiu para criar o “Santo Clodimar”. 

A situação da morte de Clodimar possibilitou o processo de transição no qual ele 

deixa de ser o menino Clodimar para se tornar o Santo Clodimar. Morte dada por uma 

acusação de roubo sem evidências, seguida de torturas, que o levariam a morte. A 

história de Clodimar identifica-se com a história de muitos mártires que vivenciaram 

uma situação de sofrimento e alguns que foram mortos por torturas ou de forma trágica 

e passam a ser considerados como Santos. 

 O culto a Clodimar se dá no Cemitério Municipal de Maringá, espaço sagrado de 

orações e homenagens aos mortos. Porém o dia de maior movimentação em torno do 

túmulo de Lô é o dia dedicado a homenagear os mortos, o dia de Finados que para 

Sobreira (2002), “se constitui em uma festa ligada em seus primórdios aos cultos 

agrários, onde a semente era enterrada à espera da ressurreição”.  

 No túmulo de Clodimar é possível encontrar grande quantidade de velas, bem 

como ex-votos, como forma de pagamento de uma promessa feita por uma graça 

recebida. A promessa marca a relação de barganha entre o fiel e o Santo marcada pelo 

milagre, e é ao realizar essa promessa que entendemos que após sua morte, Clodimar é 

identificado como o meio mais próximo de se alcançar a graça junto ao divino e o tornar 

real essa graça. 
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 A repercussão do caso de Clodimar se divulga através de jornais da época, que 

contam a barbaridade e a movimentação popular na luta pela prisão e exoneração dos 

policiais que mataram o garoto. A confirmação vai se dar dois anos depois aonde o pai 

de Clodimar, vem para Maringá e assassina o gerente do hotel Palace que ele julgava o 

mandante do crime. Sebastião passa por três júris e é absolvido no júri popular. Na 

comemoração de 20 anos da morte de Clodimar, a revista Pois é, trouxe na capa a foto 

de Sebastião frente ao túmulo de Clodimar, fazendo o caso Lô ser relembrado e 

confirmado.  

 Apesar da grande repercussão da mídia, o que vêm a confirmar a história de 

santificação de Clodimar é a transmissão oral, onde na maioria das visitas ao túmulo as 

pessoas lhe atribuem milagres. Acumula-se um grande número de plaquetas de 

agradecimentos por milagres realizados sobre o tumulo de Clodimar. 

Buscando elementos fundadores para esse santo nos depoimentos temos algumas 

falas que marcam a construção de santidade de Clodimar: tortura (morte trágica), fato de 

ser uma criança (mártir inocente), morte sofrida, pessoa injustiçada. 

“Morto inocente por ladrões fardados, os pés dele pareciam pão crescido”. 

“Foi injustiçado, acusado de um roubo que não cometeu, sofreu até a morte”. 

“Foi injustiçado, acusado de um roubo que não cometeu, sofreu até a morte”. 

 Portanto entendemos que na mentalidade a valorização do sofrimento é tomada 

como elemento purificador, onde a morte que envolve dores é essencial para uma nova 

condição, aquela de contato direto com o divino, e analisando o caso de Clodimar o 

morrer na infância somente não explica a santificação e sim os elementos da morte 

trágica unida à infância é que justifica essa. 
A relação sofrimento/santidade é utilizada há muito tempo para 
justificar uma determinada situação. A idéia de que o sofrimento 
purifica vem desde as religiões pagãs e foi absorvido pelo 
cristianismo para justificar uma determinada situação social”. 
(DAVID, 1994: P.45) 

 

 A Igreja Católica não tomou posição sobre o caso de Clodimar, já que para ela a 

santificação deveria passar por todo um processo de comprovação da instituição. Além 

disto, a família de Clodimar apresenta-se como protestante e nega a possibilidade que 

ele faça milagres. Mesmo sem reconhecimento, os fiéis que se dizem católicos, praticam 
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ritos próprios do catolicismo oficial como rezar o terço, encomendar missas e até cultuar 

Santos reconhecidos pela instituição Católica.    

 A busca pelo santo ocorre, pois, o fiel vê nele o meio mais fácil de alcançar o 

sagrado no transcendental e resolver assim, seus problemas de forma imediata, visto que 

a sociedade não pode resolver os problemas que os afligem. Portanto o imaginário é 

quem cria o Santo, o povo a partir de sua necessidade, cria o mediador da graça, para 

assim buscar a resolução dos problemas que os afligem sejam eles, saúde, financeiro, 

amorosa, etc. Assim entendemos que, 

 

“A concepção popular de santo é muito mais abrangente, pois inclui, 
além dos santos canonizados pela Igreja, todas as denominações locais 
e titulares de Maria Santíssima, de Jesus, bom como santos locais e 
familiares. Uma criança assassinada com requintes de crueldade, uma 
pessoa morta tragicamente, ou um leproso quer morre sem se queixar 
da vida, todos esses passam a categoria de santos, capazes de proteger 
e de alcançar graças para quem a eles recorre com fé.” (OLIVEIRA, 
1975 apud David, 1998). 
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